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Piektdien, 8. jan-
vārī, Ministru ka-
binets lēma piešķirt 
papildu 23 miljonus 
eiro, lai Veselības 

ministrija varētu iegādāties vēl līdz 
1 403 000 papildus vakcīnu devām 
no vakcīnu ražotāja BioNTech-Pfi-
zer. Tas dos iespēju Latvijā vakcīnu 
saņemt papildu 701 500 iedzīvotā-
jiem. Tāpat veselības ministrs būs 
pilnvarots nepieciešamības gadījumā 
pieteikties papildu vakcīnu devu pa-
sūtīšanai.

„Visaptveroša vakcinācija – tas ir 
mūsu Baltijas ceļš uz brīvību no pan-
dēmijas. Aicinu mediķus tuvākajās 
dienās doties vakcinēties. Vakcīnas 
nedrīkst palikt ledusskapjos, pretējā 
gadījumā mēs riskējam nepotēt tos, 
kas ir gatavi!“ saka veselības ministrs 
Daniels Pavļuts, kurš 8. janvārī pir-

majā dienā pēc apstiprināšanas amatā 
tikās ar ģimenes ārstiem un slimnīcu 
vadītājiem.

Šobrīd Latvija ir pieteikusies uz 
5 ražotāju – BioNTech un Pfizer, Mo-
derna Biotech Spain, S. L, AstraZe-
neca un Johnson & Johnson un Cure-
Vac – izstrādātām vakcīnām. Minēto 

Ceturtdien, 7. 
janvārī, veselības 
ministra amatā ap-
stiprināts Daniels 
Pavļuts.

Stājoties veselības ministra amatā, 
Daniels Pavļuts uzsver: „Mediķi ir pan-
dēmijas epicentrā. Viņiem vajadzīgs 
un tiks sniegts mūsu visu atbalsts. 
Mana pirmā un galvenā prioritāte būs 

vakcinācijas tempu kāpināšana un cil-
vēku līdzdarbošanās nodrošināšana. 
Tā ir mūsu iespēja atgriezties ierastajā 
ikdienā, virzīties uz visiem patiesi pie-
ejamu veselības aprūpi un iziet no pan-
dēmijas vēl spēcīgākiem nekā bijām.“

Daniels Pavļuts ieguvis augstāko 
izglītību Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi-
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Jauns Veselības ministrs
Ministru prezidents liek aiziet Ilzei Viņķelei

Daniels Pavļuts.
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Turpinājums 4. lpp.

Covid-19 vakcīna
Veselības ministrija pasūtīs papildu devas

 
Turpinājums 14. lpp.

Pfizer-BioNTech vakcīna.
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2020. gada 28. de-
cembrī, Daugavas Va-
nagu organizācija atska-
tās uz 75 veiksmīgiem, 
sasniegumiem pilniem 
darbības gadiem. Diem-
žēl, COVID-dēļ, apvie-

nībām visticamāk nebūs iespējas svi-
nēt šo nozīmīgo pagrieziena punktu 
mūsu organizācijas vēsturē klātienē.  
To atzīstot, DV ASV zemes valde 
nolēma izveidot un izplatīt virtuālu 
svētku koncertu, kurā piedalās bied-
ri no vairākām ASV apvienībām, kā 
arī biedri no kaimiņu zemes Kanādas 
Hamiltonas nodaļas. Ierakstītajam 
koncertam var piekļūt DV ASV vietnē 
(http://www.daugavasvanagi.org) vai 
noklikšķinot uz šīs YouTube saites: ht-
tps://youtu.be/g0R--gWcT2I.

Latviešu leģionāri dibināja Dauga-

vas Vanagu organizāciju 1945. gadā, 
Zēdelgemas kara gūstekņu nometnē, 
Beļģijā. Ja kāds būtu prasījis pirmajam 
DV priekšniekam, pulkvedim Vilim 
Janumam, vai viņš sagaidītu ka Dau-
gavas Vanagi vēl darbotos pēc septiņ-
desmitpieciem gadiem, ir iespējams ka 
viņš būtu atbildējis negatīvi, bet orga-
nizācija vēl pastāv, vairākas paaudzes 
vēlāk, un darbs netuvojās beigām. Mēs 
varam būt lepni par visu kas ir padarīts 
iepriekšējos 75 gados, un Daugavas 
Vanagi neizvairīsies no saviem pienā-
kumiem arī nākotnē. Kā ir rakstīts DV 
himnā, mums ir „...daudz ko vēl veikt.“

Skatoties šo video, atcerēsimies 
un godināsim mūsu organizācijas di-
binātājus, apņemsimies turpināt darbu 
viņu izvirzīto mērķu sasniegšanā, un 
strādāsim, lai nodrošinātu Daugavas 
Vanagu organizācijai gaišu nākotni 

Daugavas Vanagiem 75
DV ASV izveido virtuālu koncertu

Published by Sterling Star Pty Ltd
ABN 54053671855

Redakcija / Editorial Office:
Sterling Star
PO Box 6219

SOUTH YARRA, VIC 3141
AUSTRALIA

Tel/fakss: (03) 98273753
redakcija@laikraksts.com
latvietis@netspace.net.au

www.laikraksts.com
Editor: Dr. Gunars Nagels

Associate Editor: Ilze Nagela
Abonēšanas cena drukātam 

laikrakstam: $55 par 10 numuriem, 
$105 par 20 numuriem vai $260 par 
52 numuriem ar piegādi Austrālijā. 

Čekus rakstīt uz vārda:
„Sterling Star Pty Ltd“.

Sludinājumu cena: $7 par 1 cm 
telpu vienā slejā vienā numurā.

Content and design:
© Sterling Star 2021.
All rights reserved.

Tīmeklī/Online ISSN 1837-6991
Abonētājiem/Print ISSN 1837-6983
Ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītos 
rakstos izteiktās domas ne katrā gadījumā 
atbilst redakcijas viedoklim, un redakcija 
par tām neuzņemas atbildību. Redakcija 

patur tiesības manuskriptus un fotogrāfijas 
rediģēt. Laikraksts honorārus nemaksā.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141.

Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com

nākamajos septiņdesmit piecos gados.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Andris Kursietis,
DV ASV priekšnieks

Laikrakstam „Latvietis“

ATBILDU UZ JAUTĀJUMU: Kā pareizi: mūsu vai savi?

Pilns iesūtītais jautājums: kā 
pareizi – godināsim mūsu brīvī-
bas cīnītājus vai godināsim savus 
brīvības cīnītājus?

Ar vārdu MĒS apzīmējam ko-
pumu (piemēram, cilvēku grupu), 
kurā, norobežojot no pārējā (pā-
rējiem), iekļaujam arī sevi, ar tā 
ģenitīva formu MŪSU – to, kas 
šim kopumam piemīt vai pieder. 

Tātad mūsu brīvības cīnītājus uztveram kā piederīgus 
kopumam (MUMS). Iespējams gan vārdu MŪSU at-
tiecināt uz vārdu BRĪVĪBAS, tomēr doma saglabājas: 
mūsu brīvība, mūsu cīnītāji.

Ar vārdu SAVS apzīmējam to, kas piemīt vai pieder 
minētajai personai (personām), kura var būt gan pats 
runātājs, gan uzrunātais vai pieminētais. Tātad savus 

brīvības cīnītājus uztveram kā pieminētajām personām 
(forma GODINĀSIM norāda, ka šīs personas ir MĒS) 
piederīgus, tomēr ir vēl kāda nianse: MĒS varam godi-
nāt SAVUS kopīgos brīvības cīnītājus, savukārt KATRS 
no MUMS (kas ietilpst kopumā MĒS) – pats SAVUS 
brīvības cīnītājus.

Manuprāt, mazāk iespēju pārpratumiem, ja teiksim: 
godināsim mūsu brīvības cīnītājus.

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

#latviešuvaloda
#dzimtāvaloda
#raksti
#rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu
#valodairkāupe

Valoda, valodiņa...
MĒS paši SAVUS!
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Apvērsuma mēģinā-

jums ASV ir izgāzies. 
Prezidents Tramps, neat-
laidīgi apgalvodams, ka 
viņš ir uzvarējis vēlēša-
nās, bet ka tās ir no viņa 

„nozagtas“, sekmīgi uzkūdīja bruņotu 
pūli, kurš tad iebruka Kapitolijā – ASV 
parlamenta ēkā – ar mērķi ar varu pie-
spiest Kongresam izsludināt Trampu 
par uzvarētāju. Rezultātā vairāki cilvē-
ki, ieskaitot vienu policistu, ir miruši.

ASV īpatnējā prezidenta vēlēšanu 
sistēmā šis bija pēdējais, izšķirīgais so-
lis – Kongress vai nu pieņem, vai nepie-
ņem katru atsevišķu štatu iesūtītās balsis 
par prezidentu un viceprezidentu. Tramps 
pieprasīja, lai Kongress noraida un ne-
skaita balsis no tiem štatiem, kuros viņš ar 
vismazāko balss mazākumu bija zaudējis.

Mītiņu pirms uzbrukuma Kapitoli-
jam sasauca Tramps, un bez viņa to ar 
dedzīgiem vārdiem uzrunāja gan viņa 
dēls Donalds juniors, gan viņa advokāts, 
bijušais Ņujorkas mērs Rūdijs Džuljāni. 
Pēdējais skaidros vārdos aicināja uz var-
darbību, lai atceltu vēlēšanas rezultātus. 
Viņa vārdos – „Trial by combat“.*

ASV runas brīvību nodrošina Sat-
versmes pirmais grozījums, veikts 
1791. gadā. Bet ASV Augstākā tiesa ne-
kad nav šo uzskatījusi par visatļautību. 
Skaidrs, ka zvērināta liecība tiesā ne-
drīkst būt apzināti nepatiesa. Publiski 
apmelojumi ir pa daļai aizsargāti, bet ne 
neierobežoti. Var apmelotāju iesūdzēt 
tiesā par goda un cieņas aizskaršanu.

1917. gadā ASV pieņēma Spiegoša-
nas likumu (Espionage Act). Kopā ar vēlā-
kiem grozījumiem un papildinājumiem, 
kas ne tikai vēršas pret spiegošanu paras-
tajā nozīmē, bet arī aizliedz visādus „ne-
lojālus“ apgalvojumus par ASV valdību.

Saliekot šo visu kopā, mums jāat-
ceras, ka vārdiem ir spēks. Vārdi var 
informēt, tie var skaidrot, tie var mie-
rināt un tie var musināt. Mūsu sociālo 
mediju laikmetā visplašāko izplatību 
iegūst tieši musinošie vārdi – gāzt Co-
vid-19 drošības pasākumus, gāzt 5G 
tehnoloģijas ieviešanu, gāzt centienus 
glābt pasauli no klimata maiņas drau-
diem, gāzt vēlēšanu rezultātus.

Tāpēc arī var saprast, ka Trampa 
nepierādītiem apgalvojumiem ir tik 
daudz sekotāju, kuri tic, ka vēlēšanas 
patiešām tika nozagtas. Citi tic, ka Co-
vid-19 izplatās caur 5G stariem, bet ne 
vīrusiem; citi tic, ka aprēķini par kli-
matu maiņu ir nepatiesi.

Runas brīvība bez atbildības ir 
mūsu laikmeta lāsts. Dažiem tā var būt 
tikai izklaidēšanās, citam nepietieka-
mas zināšanas, bet ja rezultāts ir ar nā-
vīgām sekām, tad tas nav pieņemami.

GN

* Tiesāšanās veids, kur patiesību iz-
šķir divkaujā.

Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
sveic

Igoru Dimitu
90. dzimšanas dienā!

Iz vēstures – 195... gadā
Melburna kanberieša skatījumā

Iebraucējs redz visu daudz gaišāk 
nekā tie, kas dzīvo uz vietas un steigā 
visam paskrien garām. Un ar sevišķi 
vērīgu aci tiek apskatīta Melburna – 
zieds Viktorijas pavalstī.

Pirmais – patīkami uzkrīt, ka staci-
jā ir nesējs, kas atpestī tevi no smagās 
ceļa somas. Tad – plašas ielas ar glīta-
jām celtnēm un ielu krustojumos zaļais 
uzrakts „walk“. Vari svilpodams, ro-
kas kabatā, iet pāri ielai, likumīgi aiz-
sargāts no auto vadītāju temperamenta.

Un kas tad Melburnā ir izteiktāks 
nekā Kanberā, to piedzīvo krustojot 
ielu, piemēram, pie Melburnas Universi-
tātes, kur zaļo uguņu nav. Kad esi tur ar 
pūlēm aizkūlies līdz ielas vidum, tad tā-
lāk tikt līdz otrai pusei ir vājas izredzes. 
Mašīnas kā zibens šaujas garām un vari 
gaidīt, kura mašīna noraus tev mēteļa 
stūri. Kanberā vāģu vadītājs laipni paceļ 
roku un pārlaidīs gājēju pāri ielai.

Viss Melburnā ir pilns ar puķēm, 
pie katra stūra tās var dabūt lēti pirkt – 
neļķes – rožainas un smaržīgas. Kan-
berā šai gada laikā ir nosalis viss, un 
katrs vārs zieds maksā šiliņu gabalā.

Melburnas veikali ir glīti. Slavenajam 
Meijera preču namam izejot cauri, pie 
vislielākās gribas taupīt, – naudas maks 
ir tukšs. Nemaz nevar aiziet garām skār-
ņu logiem: tik skaisti tur sēž sarindoti teļu 
gurniņi. Kanberā ziemā teļu nemaz nav. 
Un no Koles’a tik bagātās stādu un puķu 
sīpolu nodaļas gan grūti būtu aizdabūt 
prom Kanberas dārziņu saimniekus. Bet 
visvairāk Kanberā nama mātēm trūkst 
Melburnas tirgus, kur var pakaulēties un, 
šķiet, nopirkt visu par puscenu...

Paši latvieši Melburnā ir aizņemti 
ļoti. Nav jau arī brīnums, ja tuvumā 
skan „Pūt, vējiņi“ un ventspilnieks, prā-
vests A. Grosbachs taisās svinēt sava 
darba divdesmit piecu gadu jubileju. 
Var zvanīt pa tālruni draugiem – nekad 
nav mājās. Un, ja aizbrauc apciemot, 
tad neviena neatradis, bēdīgs griezies 
atpakaļ ar puķu pušķi un šokolādes 
kasti padusē. Bet, ja nu beidzot laimē-
jas, tad uzņemšana ir sevišķi sirsnīga. 
Uz galda parādās galdauts un svečturi 
no mājām ar daudz skaistām atmiņām.

Nav arī nekāds brīnums, ka Melburnā 
draugs draugu apciemo reizi gadā. Tā, – 
lai piemēram, nokļūtu svētdienā no vienas 
attālākas priekšpilsētas uz otru,– paiet tik 
pat daudz laika, kā savā laikā no Ventspils 

līdz Rīgai. Kam nav pašam savas mašī-
nas, satiksmes jautājums pagrūts.

Par ko sevišķi var melburniešus 
apskaust, ir Langenfelda kundzes ierī-
kotais nams viesībām. Kas nekait nama 
mātei svinību gadījumā ierasties uzpos-
tai tik gaumīgās telpās ar skaisti klātu 
galdu, pašai nepakustinot ne pirkstu.

Visvērtīgākais melburniešiem ir – lat-
viešu bibliotēka. Un, ja tai atbilst latviešu 
garīgās vērtības, tad laikam tās melbur-
niešiem būs visaugstākās šai zemē.

Skaista ir Melburna. Un aizbrau-
cot, ir žēl no tās šķirties.

L.
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Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām.

2021. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA

Ziedi,
ziedi vēl...

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku un 

atzīmējamām dienām

http://www.laikraksts.com/
veikals.php#Calendar
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Pirmā lielā latviešu 
bēgļu grupa (apm. 600), 
kas pēc Otrā pasau-
les kara devās uz ASV, 
1949. gada maijā iera-
dās Ņūorleānas (New 
Orleans) ostā, Luiziā-
nas štatā. Viņi nāca no 

Hērsbrukas, Valkas un citām bēgļu 
nometnēm Vācijā.

Pēc gara ceļojuma ar vilcienu viņi 
nonāca mazpilsētiņā Senatobijā (Se-
natobia), Misisipi štatā (tolaik, apm., 
2000 iedzīvotāju). Latvieši apmetās uz 
dzīvi strādnieku būdās un sāka strādāt 
kokvilnas plantācijās, kuru īpašnieki 
bija par viņiem galvojuši, dodot iespē-
ju ieceļot ASV. Vietējie iedzīvotāji ar 
interesi vēroja lielo sveštautiešu ieplū-
dumu un novērtēja latviešu strādīgu-
mu, godīgumu un amata prasmes. Drīz 
vien latvieši nodibināja savu luterāņu 
draudzi. Sākumā dievkalpojumi mācī-
tāja Pāvila Ķirsona vadībā notika brīvā 
dabā, pēc tam - citu draudžu baznīcās. 
1950. gadā latvieši nopirka pamestu 
koka baznīcu Senatobijas centrā un to 
atjaunoja, arī iekštelpas tika iekārtotas 
pašu spēkiem. Altāri greznoja Augus-
ta Annusa glezna.

Vairums latviešu tomēr ASV dien-

vidos nepalika ilgi. Meklēdami la-
bākus darbus, latviešu sabiedrību un 
izglītības iespējas, viņi pārvācās uz 
lielpilsētām. Mācītāja Ķirsona dibinā-
tās Čikāgas Sv. Pāvila luterāņu drau-
dzes pamatsastāvu veidoja no Misisipi 
pārceļojušie latvieši.

Senatobijas (Misisipi) latviešu 
luterāņu draudzes baznīcas 
kroņlukturis, darināts 
1956. gadā.

Šis latviskais kroņlukturis ar 5 
zariem un 15 spuldzēm – 120 cm 
augsts un 140 cm plats – ir kāda Misi-
sipi latvieša daiļamatnieka darbs. Tas 
greznoja Senatobijas luterāņu baznī-
cu arī pēc tam, kad latviešu draudze 
tur vairs nedarbojās. Kad 1994. gadā 
baznīca nonāca vietējās pašvaldības 
rokās un ēkas nākotne kļuva neskaid-
ra, Ilona un Jānis Studenti noorgani-
zēja kroņluktura glābšanu – noīrēja 
piekabi un aizbrauca tam pakaļ. Pēc 
viņu ierosinājuma kroņlukturi nopir-
ka Bļodnieku ģimene, lai to novie-
totu kādā latviešu namā, ko grasījās 
iegādāties Ņūdžersijas (New Jersey) 
latvieši. Nams toreiz netika nopirkts, 
bet grandiozā izmēra kroņlukturis 
vairāk nekā 20 gadus dzīvoja uz kla-

vierēm J. Bļodnieka mājā. 2020. gadā 
viņš to uzdāvināja muzejam Latvieši 
pasaulē.

Marianna Auliciema
„Latvieši pasaulē – muzejs un 

pētniecības centrs“

Muzejs „Latvieši pasaulē“
Latvieši kokvilnas plantācijās Misisipi, ASV
Kroņlukturis – Mēneša priekšmets decembrī

Kroņluktura detaļas.
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Kroņluktura detaļas.
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Kroņlukturis pamestajā latviešu lu-
terāņu draudzes baznīcā neilgi pirms 
tā „izglābšanas“; foto dāvinājis Juris 
Bļodnieks.

Mācītājs Pāvils Ķirsons Senatobijā; 
fonā latviešu luterāņu draudzes baznī-
ca ap 1950. gadu. Foto dāvinājis Mā-
ris Ķirsons.

kas akadēmijā (1999.g.), profesionālo 
diplomu kultūras menedžmentā Lon-
donas City Universitātē (2000.g.) un 
Hārvarda Universitātē ieguvis maģis-
tra grādu sabiedrības vadībā ar specia-
lizāciju līderībā (2007.g.).

Kopš 2017. gada Daniels Pavļuts 

ir politiskās partijas Kustība „Par!“ 
valdes priekšsēdētājs, no 2018. gada 
13. Saeimas deputāts, Attīstībai/Par! 
frakcijas vadītājs; Partiju apvienības 
Attīstībai/Par! valdes loceklis, līdz-
priekšsēdētājs.

Savā līdzšinējā darbībā Daniels 
Pavļuts bijis ekonomikas ministrs 
(2011.-2013.g.), Kultūras ministrijas 
valsts sekretārs (2003.-2006), ieņēmis 

vadošus amatus AS Swedbank (2010.-
2011.), Latvijas tirdzniecības un rūp-
niecības kamerā (2008.-2011), Latvijas 
Startup uzņēmumu asociācijā Startin.
lv (2016.-2017.). Daniels Pavļuts ir arī 
mācībspēks Rīgas Ekonomikas augst-
skolā (no 2008.gada) un Biznesa, 
mākslas un tehnoloģiju augstskola RI-
SEBA (no 2019.g.).

LR Veselības ministrija

Jauns Veselības ministrs
Turpinājums no 1. lpp.
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Bērnu grāmatu 
izdevniecība Liels un 
mazs, gadam noslē-
dzoties, izveidojusi 
savu 2020. gada pirk-
tāko izdevumu topu.

Pirmo vietu šajā 
topā ieņem Jurgas 

Viles un mākslinieces Linas Itagaki 
komikss Sibīrijas haiku, ko no lietu-
viešu valodas tulkojusi Dace Meiere.

1941. gada 14. jūnija deportāci-
ja izstāstīta grafiskā stāstā. Komiksa 
valoda, kurā vienlīdz aktīvi darbojas 
gan vārdi, gan attēli, spilgti attēlo des-
mitgadīga zēna pasauli un ļauj tajā ie-
iet ļoti dziļi un personiski. Grafiskais 
stāsts Sibīrijas haiku atklāj ne tikai 
grāmatas galvenā varoņa Aļģa likteni: 
tādus sāpīgus stāstus sirdī glabā dau-
dzi lietuvieši un tieši tāpat arī latvieši. 
Taču, nepierakstīti un neuzzīmēti, šie 
stāsti var nogrimt aizmirstībā.

Tulkotāja un autores par šo grāma-
tu saņēma Starptautisko Jāņa Baltvil-
ka balvu, grāmata iekļauta lasīšanas 
veicināšanas programmas Bērnu un 
jauniešu žūrija kolekcijā.

Otrajā vietā ir jau 2019. gadā lielu 
popularitāti guvusī ornitologa Vies-
tura Ķerus sarakstītā grāmata Meža 
meitene Maija ar Didža Upena ilus-
trācijām. Tā ir humāna un jūtīga, bet 
ne sentimentāla, no klišejām brīva, 
zināšanās balstīta proza. Sapludinot 
paša bērnībā piedzīvoto, savu bērnu 
dzīves epizodes un biologa zināšanas, 
autoram izdevies radīt dzīvas, ticamas 
ainas, kas var palīdzēt ģimenēm veidot 
cieņpilnas attiecības ar dabu. Viesturs 
Ķerus par grāmatu Meža meitene Mai-
ja saņēmis Latvijas literatūras gada 
balvu un Jāņa Baltvilka balvu par 
debiju bērnu literatūrā Jaunaudze, tā 
iekļauta lasīšanas veicināšanas prog-
rammas Bērnu un jauniešu žūrija ko-
lekcijā.

Trešajā un ceturtajā topa vietā ie-
rindojas dzejoļu krājumi. 3. vietā ir 
Jura Kronberga dzejoļu krājums Lai-
ka bikses. Māksliniece Anete Melece 
papildinājusi tekstu ne tikai asociatīvi, 
bet arī sižetiski, veidojot savu inter-
pretāciju abu grāmatas varoņu – laika 
un laika vērotāja īpašībām un sacerot 
viņu dzīves notikumus. Meleces as-
prātīgā pasaules uztvere, zīmējuma 
vieglums un spontanitāte ir radniecīga 
Jura Kronberga zobgalīgajai prātniecī-
bai, bet viņas radīto tēlu bērnišķīgais 
mīļums spēj tuvināt tekstu gados jau-
nākam lasītājam.

Savukārt 4. vietā ir Ineses Zande-
res dzejoļu krājums Bērns, kas neie-
krita, ko ilustrējis mākslinieks Reinis 
Pētersons. Krājuma dzejoļi veltīti bēr-
nu drošībai, traumām un bīstamajām 
situācijām, no kurām jāiemācās uz-
manīties. Abi dzejoļu krājumi iekļauti 

lasīšanas veicinā-
šanas programmas 
Bērnu un jauniešu 
žūrija kolekcijā.

Topa 5. vie-
tu ieņem Svena 
Nūrdkvista grā-
mata par večuku 
Petsonu un kaķi 
Findusu Pankū-
ku torte, ko no 
zviedru valodas 
tulkojusi Mudīte 
Treimane. Līdz 
ar Pankūku tortes 
izdošanu atkārtoti 
izdota arī grāmata 
Kad Finduss bija 
maziņš un pazudis.

Arī 6. un 
7. vietā ir tulkoju-
mi no zviedru va-
lodas: Ulfa Starka 
dzejoļu krājums 
Zvēri, kurus nav 
redzējis neviens, 
tikai mēs ar Lin-
das Bundestamas 
ilustrācijām ie-
rindojies 6. vietā, 
bet tam seko Pēra 
Nīlsona grāmata 
kā suns kā kaķis – 
vienkāršs, taču 
emocionāli dziļš romāns jauniešiem. 
Gan Ulfa Starka dejoļu krājums, gan 
Pēra Nīlsons romāns iekļauts lasīšanas 
veicināšanas programmas Bērnu un 
jauniešu žūrija kolekcijā.

8. vietu topā ieņem mūzikas peda-
goģes un bērnu dziesmu autores Daces 
Kravales debija bērnu literatūrā Do-
rabellas istaba, ko krāšņi ilustrējusi 
jaunā māksliniece Vivianna Maria 
Stanislavska. Šī grāmata mudina ne-
būt vieglprātīgi nevērīgiem pret vecām 
lietām un veciem laikiem, kurus var 
neiedziļinoties aizmest un aizstāt ar 
jauniem. Stāsta gaitā bērni sastopas 
ar restaurācijas jēdzienu, pievērš uz-
manību vecu lietu vēsturiskajai un cil-
vēciskajai vērtībai, tajās iemiesotajām 
attiecībām, bet līdztekus tiek akcentē-
ta radoša izdoma un spēle gan ģimenes 
ikdienā, gan bērnu jaunradē, gan rado-
šās profesijās.

Topu noslēdz iemīļotie animāci-
jas filmu un grāmatu varoņi Lupatiņi: 
9. un 10. vietā ierindojas interaktīvo 
uzdevumu grāmatu sērijas Kā Lupa-
tiņi mācījās grāmata Lupatiņi laukos 
un runājošā pildspalva. Sērijas Kā 
Lupatiņi mācījās grāmatas izskatās 
pēc parastām bilžu grāmatām, bet 
kļūst ļoti neparastas, kad tiek ieslēgta 
runājošā pildspalva, kas tiešām prot 
runāt – gan Kaķa, gan Lupatiņu bal-
sīs. Pietuvinot pildspalvu attēliem, tā 
stāsta stāstus, dzied dziesmas, skaita 

dzejoļus un uzdod lasītājam vairākus 
simtus jautājumu un uzdevumu. Sērijā 
pašlaik pieejamas četras grāmatas.

Grāmatas izdotas ar Valsts kultūr-
kapitāla fonda, Latvijas Republikas 
Kultūras ministrijas, Eiropas Savienī-
bas programmas Radošā Eiropa, Eiro-
pas reģionālā attīstības fonda program-
mas Interreg Estonia-Latvia, Lietuvas 
Kultūras institūta, Zviedrijas mākslas 
padomes un somu literatūras popula-
rizēšanas organizācijas FILI atbalstu.

Izdevniecība Liels un mazs jau 
kopš savas darbības pirmsākumiem 
2004. gadā ir centusies attīstīt un ba-
gātināt Latvijas bērnu grāmatniecības 
nozari, radīt alternatīvu bērnu grāma-
tu piedāvājumā Latvijā gan grāmatu 
satura nozīmē (augstvērtīgs teksts, 
mūsdienīga ilustrācija), gan dizaina un 
poligrāfijas risinājumos, cenšoties pa-
plašināt attīstītas literārās un vizuālās 
gaumes teritoriju.

Tāpat Liels un mazs regulāri iepa-
zīstina latviešu lasītājus ar izcilu pa-
saules bērnu literatūras darbu tulkoju-
miem. Izdevniecības izdotās grāmatas 
ir saņēmušas gan nacionālā grāmatu 
mākslas konkursa Zelta ābele balvas, 
gan Starptautisko Jāņa Baltvilka bal-
vu, gan Latvijas literatūras gada balvu.

Kopš 2014. gada veiksmīgi aizsā-
kusies arī Liels un mazs izdoto grāma-

„Liels un mazs“ 2020. gadā izdoto grāmatu klāstā
Populārākais bijis komikss „Sibīrijas haiku“
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Linda Graudiņa ir 
Melburnas Alfred Hea-
lth slimnīcas vadošā far-
maceite, kuras pārziņā ir 
zāļu drošuma jautājumi. 
Austrālijas kolēģei visai 
liela 2020. gada daļa – 

no februāra sākuma līdz jūnija bei-
gām – pavadīja savu senču dzimtenē 
Latvijā, bet šis laiks bijis auglīgs, ie-
kļaujoties farmācijas dzīvē un daloties 
ar savām zināšanām.

Latvijā Linda uzturējās kopā ar 
savu dzīvesbiedru, neatliekamās me-
dicīnas un klīniskās toksikoloģijas 
profesoru Dr. Andi Graudiņu, kas 
strādā Monaša (Monash) Universitātes 
slimnīcā.

Alfrēda slimnīcā atrodas viens 
no Austrālijas lielākajiem neatlieka-
mās palīdzības un traumu centriem 
un intensīvās aprūpes nodaļa, darbo-
jas apdegumu dienests, melanomas 
dienests, pavalstī vienīgais sirds un 
plaušu transplantācijas centrs, notiek 
onkoloģijas, pulmonoloģijas, kardiolo-
ģijas, psihiatrijas slimnieku aprūpe un 
rehabilitācija.

Šī nebija pirmā Graudiņu ģimenes 
viesošanās Latvijā. Pēdējā laikā Latvija 
apmeklēta gandrīz katru gadu, dziedā-
juši pat pēdējos Dziesmu svētkos. Lin-
das dzīvesbiedrs ik gadu piedalās Eiro-
pas toksikologu kongresā, pa ceļam uz 
kādu nedēļu iegriežoties Rīgā. Šogad 
gan bija plānots pamatīgāks ceļojums, 
jo Austrālijā valsts slimnīcas personāls 
pēc 10 gadu darba var izmantot vairā-
ku mēnešu apmaksātu atvaļinājumu. 
Linda nezina, vai vēl kaut kur pasau-
lē tā mēdz būt: „Ar vīru nolēmām, ka 
ņemsim garās brīvdienas, brauksim 
uz Latviju, draugi Rīgas centrā mums 
izīrēs dzīvokli, ciemosimies, brauksim 
uz kongresiem – Tallinā bija paredzēts 
toksikoloģijas kongress, kur vīrs bija 
aicināts uzstāties, arī man bija plānots 
viens priekšlasījums, vēl gribējām ar 
velosipēdiem apceļot Šveici un Londo-

nā apciemot dēlu 
Oskaru – viņš ir 
paramediķis, strā-
dā neatliekamās 
palīdzības brigā-
dē, apkarojot Co-
vid. Taču gandrīz 
nekas neizdevās. 
Palikām Rīgā, ce-
ļojām pa Latviju, 
un tas bija jauki.”

Ie p r iek šē jā s 
reizēs Graudiņi 
šurp devušies mai-
jā un jūnijā. Šoreiz 
gribējuši redzēt 
ziemu un agro pa-
vasari. Priecējušas 
dabas pārmaiņas, 
ziedi, koši zaļās 
pļavas un meži, kādu Austrālijā nav 
nemaz.

Pēc atgriešanās mājās Linda jau 
publicējusi iespaidus par Latvijā piere-
dzēto Austrālijas Slimnīcu farmaceitu 
biedrības žurnālā Pharmacy GRIT. 
(GRIT atšifrējums ir Growth, Resear-
ch, Innovation, Training – izaugsme, 
pētniecība, inovācijas, apmācība.) 
Austrālijas farmaceiti nu var par mums 
uzzināt, žurnālā publicētas fotogrāfijas 
no Lindas arhīva ar RSU treškursnie-
kiem, Saules aptieku, Homeopātisko 
aptieku, Farmācijas muzeju u.c.

Olita Zariņa: 
Pastāstiet, ko iz-
devās paveikt Lat-
vijā? Vai šie darbi 
bija ieplānoti, vai 
tie bija spontānu 
ideju rosināti?

L i n d a 
Graudiņa: Jau 
2019. gadā ar Rī-
gas Stradiņa uni-
versitātes Farmā-
cijas fakultātes 
dekāni Daci Ban-
deri bijām vieno-
jušās, ka nolasīšu 
dažas lekcijas. 
Februārī to izdarī-
ju, vadīju arī vienu 
semināru studen-

tiem. Tad iepazinos ar klīnisko farma-
ceiti Inesi Sviestiņu un viņas darbu 
Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā 
(BKUS). Saņēmu Ineses piedāvājumu 
nolasīt lekcijas par zāļu drošumu arī 
Latvijas Universitātes farmaceitiem. 
Taču pēc vienas lekcijas Covids iesāk-
to pārtrauca.

Biju pozitīvi pārsteigta, ka studenti 
labi uztvēra manu tēmu. Zināju, ka te 
studiju programmā ir lielāks uzsvars uz 
ķīmiju, zinātni, laboratorijas darbiem, 
bet arī zāļu drošuma jautājumus stu-
denti labi izprot. Seminārā RSU trešā 
kursa studenti bija ļoti ieinteresēti, labi 
saprata manis dotos uzdevumus. Par 
universitātēm man ir ļoti labs iespaids, 
tur izcilā līmenī māca farmāciju.

Kad tikos ar Latvijas Farmaceitu 
biedrības (LFB) prezidenti Daci Ķi-
kuti, viņa ieteica papildināt attālinātas 
apmācības platformu, ierakstot lekciju 
praktizējošiem farmaceitiem tālākmā-
cībai. To izdarījām sadarbībā ar Medi-
kamentu informācijas centru.

Tā kā gribēju pēc iespējas pamatī-
gāk iepazīties ar farmācijas nozari Lat-
vijā, biju priecīga, ka LFB prezidente 
man daudz ko pastāstīja un ieteica.

OZ: Ko jaunu redzējāt un uzzinā-
jāt?

LG: Vispirms jau daudz uzzināju 

Intervija – Linda Graudiņa
Melburna – Rīga – Melburna – 2020

 
Turpinājums 7. lpp.

Linda centrā ar Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes 3. kursa 
studentiem un lektoriem (no kreisās).
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2018. gadā Dziesmu svētkos Latvijā. No kreisās: Linda, 
dēls Oskars, meita Linda, vīrs Andis.
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No kreisās: Linda Graudiņa, Latvijas Farmaceitu biedrī-
bas (LFB) prezidente Dace Ķikute.
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par LFB – nopietna, farmaceitu atzīta 
organizācija.

Viesojos skaistajā Saules aptiekā, 
kur ļoti moderni organizēts darbs. Ap-
skatīju Farmācijas muzeja neparastos 
krājumus. Biju Homeopātiskā aptiekā 
un ražotnē, kur gatavo šīs zāles. Aus-
trālijā par homeopātiju ir dzirdēts, bet 
tā nav populāra. Arī es esmu gana 
skeptiska, bet ar cieņu izturos pret to, 
ko redzēju Homeopātiskā aptiekā. Tai 
ir iespaidīga vēsture, tur strādā farma-
ceites, cilvēki nāk ar ārstu receptēm. 
Tas man bija kaut kas jauns. Manas 
domas ir drusku mainījušās.

Mani pārsteidz Latvijas farmacei-
tu plašās zināšanas par ārstniecības 
augiem. Austrālijas augstskolās par 
tiem praktiski nemāca. Tik vien kā da-
žas lekcijas, arī aptiekās piedāvājums 
ir mazs. Austrālijā nav tradīcijas lietot 
augu valsts zāles. Šejienes daudzskait-
līgie grieķi, itāļi un ķīnieši lieto viņu 
izcelsmes valstīs populārus augu lī-
dzekļus, bet citi ne.

Latvijā iepazinos ar klīniskām far-
maceitēm – Inesi Sviestiņu, Ingu Ur-
tāni, Ingu Mauliņu, kura par klīnisko 
farmaceiti strādā divās slimnīcās – Rī-
gas Austrumu klīniskā universitātes 
slimnīcā un Vidzemes slimnīcā Val-
mierā. Kolēģēm ir interesantas idejas, 
viņas daudz strādā. Gribu uzturēt sa-
karus, jo labprāt sadarbotos.

Diemžēl novēroju, ka farmaceitiem 
nākas darīt daudz neatalgota darba, tā 
ir sāpīga lieta, īpaši slimnīcu aptiekās.

OZ: Kā Austrālijā tiek aizstāvētas 
farmaceitu pozīcijas?

LG: Darbojas Austrālijas farma-
ceitu biedrība (Pharmaceutical So-
ciety of Australia), kas pārstāv 32 000 
farmaceitu no visām nozarēm. Kopš 
1941. gada pastāv Slimnīcu farmaceitu 
biedrība (Society of Hospital Pharma-
cists of Australia, SHPA), kurā ir 5000 
biedru un kas pēdējos gados aktīvi 
iesaistās krīzes situāciju risināšanā 
medicīnas aprūpē, aizstāv farmaceitu 
tiesības, dod padomus par zālēm valsts 
politikas veidošanā, farmaceitiem rīko 
kursus, kongresus, veido vadlīnijas, 
publicē žurnālu. Slimnīcā pastāvīgi 
cenšamies novērst zāļu trūkumu, kas 
var veidoties piegādes grūtību dēļ, jo 
Austrālija ir sala, daudz zāļu tiek im-
portētas. Ja šajās valstīs ir krīze, jā-
meklē iepirkumi citur.

OZ: Vai SHPA ietver arī klīniskos 
farmaceitus?

LG: Jā, tā vieno visus slimnīcu 
farmācijas speciālistus, arī asistentus 
un valsts institūcijās un zāļu ražošanā 
strādājošos farmaceitus. Biedrībā var 
iesaistīties arī studenti un vispārēja 
tipa aptieku farmaceiti.

OZ: Kā klīniskais farmaceits sa-
darbojas ar pacientu?

LG: Tas notiek slimnīcā uz pacien-
tu vērstas aprūpes ietvaros. Klīniskais 
farmaceits bieži ir pirmais, kas runā ar 

pacientu, kurš tikko uzņemts slimnīcā. 
Farmaceits no pacienta vai viņa radi-
niekiem uzzina, kādas zāles slimnieks 
lietojis mājās, pieraksta, cik lielu devu 
un cik bieži lieto. Dažkārt šajā sarunā 
pacients atzīstas, ka nav lietojis ārsta 
parakstītās zāles, jo bijusi slikta dūša, 
izsitumi vai kas cits. Zāles parakstīju-
šais ārsts var informēt slimnīcu par or-
dinētām zālēm, nezinot, ka pacients tās 
nelieto, tāpēc mēs tomēr runājam ar pa-
cientu pašu. Slimnīcā ārstējošais ārsts 
saņem farmaceita izveidotu sarakstu 
par pacienta lietotām zālēm. Ārsts or-
dinē zāles no šā saraksta – tā ir stan-
darta elektroniska veidlapa, kas paliek 
pacienta slimības vēsturē. Farmaceits 
noskaidro, vai pacientam ir alerģija 
pret kādām zālēm, vai bijušas blaknes.

Jautājam arī, vai pacients smēķē. 
Mums ir liela smēķēšanas atmešanas 
klīnika, kur farmaceiti palīdz tikt vaļā 
no šī netikuma. Austrālijā smēķē ma-
zāk nekā 15% iedzīvotāju (Latvijā ap-
tuveni 50%). Tas ir liels slogs veselībai, 
palielina vēža un plaušu slimību risku, 
ārstēšana ir dārga. Labāk apstāties ag-
rāk, pirms nopietnām slimībām. Tas ir 
lētāk gan veselības aprūpes sistēmai, 
gan arī pacientam pašam. Farmaceits 
lemj par ieteicamo līdzekli smēķēša-
nas atmešanas veicināšanai, piemē-
ram, nikotīna plāksteri vai košļājamo 
gumiju, ko arī iekļauj sarakstā.

Parasti pacienti sarunā ar klīnisko 
farmaceitu nosauc zāļu zīmola nosau-
kumu, bet slimnīcā lieto starptautisko 
nepatentēto nosaukumu (SNN). Ār-
sti patiešām ir ieinteresēti farmaceitu 
darbā un atbalsta to. Zāļu drošumu 
pārzina farmaceiti, bet arvien vairāk 
par to kļūst informētāki arī ārsti, med-
māsas un citi medicīnas speciālisti.

Klīniskie farmaceiti kopā ar ār-
stiem dodas arī nodaļās slimnieku vi-
zītēs, strādā diabēta un citās klīnikās, 
pārrauga antibiotiku lietošanu. Pro-
tams, klīniskie farmaceiti var konsul-
tēt arī ambulatoriski.

OZ: Cik farmaceitu strādā Alfrēda 
slimnīcā?

LG: Alfrēda slimnīcā ir viena no 
lielākām farmācijas nodaļām Austrāli-
jā. No Austrālijas 31 108 reģistrētiem 
farmaceitiem Viktorijas pavalstī strādā 
8853, bet Alfred Health trīs slimnīcās 
un vienā infekciju klīnikā – apmēram 
110 farmaceitu. Mūsu nodaļas direk-
tors daudz dara, lai veicinātu farmacei-
tu darbu ar pacientiem, medmāsām un 
ārstiem. Ārsti mūs ļoti atbalsta, tāpēc 
farmaceitu ir daudz, un viņiem ir dar-
ba pilnas rokas. Daļa farmaceitu strādā 
aptiekās, daļa onkoloģisko un citu ste-
rilo zāļu sagatavošanā, ambulatoriskās 
klīnikās, infektoloģijas klīnikā u.c.

OZ: Kā panākat, ka ārsti jūs sa-
prot?

LG: Jācenšas meklēt to, kur varam 
atslogot ārstus, palīdzēt medmāsām; 
mūsu kopīgais mērķis ir uzlabot pa-
cientu veselību.

Svarīgi jau studiju laikā apgūt ko-
munikāciju. Ja farmaceits kādā jau-

tājumā ir kompetents, šīs zināšanas 
ārstam nav jāpasniedz aizrādot, bet 
lietišķi un draudzīgi.

Pie mums jau mācību gada sāku-
mā farmaceiti, apmēram, 60 jauniem 
ārstiem māca par zālēm no praktiskās 
puses. Viņi redz, ka farmaceiti ir kom-
petenti, novēro arī pieredzējušu ārstu 
attiecības ar farmaceitiem, un tā tas 
turpinās. Jaunie ārsti ir bez aizsprie-
dumiem, viņi pieņem zināšanas no 
farmaceitiem, nedomā, ka šīs speciali-
tātes konkurē, bet redz, ka farmaceits 
palīdz ārstam, dod kaut ko ekstra.

Man ir iespaids, ka ārstiem Latvijā 
sāk veidoties labas attiecības ar klīnis-
kiem farmaceitiem, bet šo speciālistu 
slimnīcās ir pārāk maz. Farmaceitiem 
un ārstiem jādarbojas multidisciplinā-
rās grupās ar mērķi uzlabot slimnieku 
veselību.

OZ: Kā rīkojaties, ja farmaceitam 
darbā ar zālēm gadās pieļaut kļūdu?

LG: Ja kļūdas slēpj, mēs nevaram 
mācīties Piemēram, mūsu aptiekā gadī-
jās nopietna kļūda. Asistenti bija mai-
nījuši gatavošanas gaitu ar  adrenalīnu 
intravenozai sagatavošanu. Pārrunā-
jām ar asistentiem darba gaitu un mai-
nījām to, lai tā nenotiktu atkal. Tā jārī-
kojas kļūdu gadījumā. Nevis klusiņām 
jāsaskatās: „Tie maisi bija nepareizi, 
metam ārā, nevienam neteiksim.“ Tā 
katru nopietnu kļūdu analizējam – vai 
bija iesaistīts ārsts, medmāsa vai far-
maceits, lai mācītos un labotos. Kļūdas 
gadījumā kriminālprocess nedraud.

Lietojam elektronisku ziņošanas 
sistēmu, un ikviens var ziņot par kļū-
du. Tā varam pētīt, kā uzlabot darbu. 
Šķiet, Latvijā BKUS ir līdzīga kārtība.

Par kļūdām kādreiz sagatavojam 
publikāciju, jo tā noder kolēģiem pie-
sardzībai. Ieteiktu kolēģiem Latvijā, ja 
notikusi kļūda, to aprakstīt un publicēt 
Materia Medica, lai citi no tā var mācī-
ties. Kaut vienu lappusi, nesaucot vār-

Intervija – Linda Graudiņa
Turpinājums no 6. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.

Linda pie Alfrēda slimnīcas Melburnā. 
Fonā helikopteru nosēšanās platforma 
un helikopters.
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Vītolu fondā 
vārds KOPĪBA ir 
sastopams ik die-
nu. To valodnieki 

tulko kā ciešu, savstarpēju saistījumu, 
vienotību. Un tā patiesi ir. Vītolu fonda 
lielākā vērtība ir ziedotāji, kuri kopā ir 
vienojušies ciešā pārliecībā – sniegt tik 
nepieciešamo atbalstu jauniešiem stu-
dijās un dodot ieguldījumu nākotnes 
Latvijai. Fondā ir ziedotāji no Austrā-
lijas, Amerikas Savienotajām valstīm, 
Kanādas, Lielbritānijas, Zviedrijas, 
Venecuēlas, Vācijas un Latvijas. Šo-
gad saziedoti 1,4 miljoni eiro.

Ziedotāju KOPUMS no Austrāli-
jas vienmēr ir bijis vērienīgs atbalsts 
jauniešiem Latvijā. 2020. gadā Vītolu 
fonds administrē šādas Austrālijas 
ziedotāju stipendijas: Daugavas Va-
nagu Melburnas nodaļas, Daugavas 
Vanagu Kanberas nodaļas, Latviešu 
Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē 
(LAAJ), Adelaides Latviešu biedrības 
Benitas Vembris piemiņas, Marijas 
Ķeņģes piemiņas (Daugavas Vanadžu 
Austrālijas kopa), Andra un Daces 
Dārziņu, Jāņa Neiburga un Natālijas 
Riteres-Neiburgas, Beņķu-Rubeņu 
ģimenes, Elgas Rodzes-Ķīseles piemi-
ņas, Ernesta Freimaņa piemiņas, Gu-
nāra Eižēna Bērzzariņa piemiņas, He-
lēnas un Pētera Grīnmaņu piemiņas, 
Jāņa Spirēna piemiņas, LU docenta 
Jāņa Fridrichsona piemiņas, Mai-
ras Zālītes-Turaids piemiņas, Māras 
Saulītes piemiņas, Vijas Staugas pie-
miņas, Visvalža un Māras Sniedzes, 
Ginta Stīpnieka piemiņas, Asjas un 
Berndta Everts piemiņas, Edvīna Pe-
niķa piemiņas un Gunāra Šterna pie-
miņas stipendijas. Pateicoties ziedotā-
ju ieinteresētībai jauniešu likteņos un 
izglītības iegūšanā, šajā studiju gadā 
izmaksājām 722 stipendijas, no kurām 
256 ir Austrālijas ziedotāju dibinātas.

Pirms desmit gadiem fonda dibi-
nātāji Vilis un Marta Vītoli viesojās 
tālajā Austrālijā, lai apciemotu tur dzī-
vojošos tautiešus un izteiktu pateicību 

par iesaisti labdarībā Latvijā. Pēc tam 
publikācijās lasījām, ka „Viļa Vītola 
runa bija viena no visskaidrākajiem 
atstāstiem par patiesajiem apstākļiem 
Latvijā. Lasīt par „Vītolu fonda“ dar-
bību avīzēs ir viena lieta, bet dzirdēt to 
tieši no paša dibinātāja, ir jau kaut kas 
cits.“* Un patiesi – desmit gadus pēc 
šīs vizītes vērojam, ka ziedotāju skaits 
ir audzis.

Toreiz Vītola kungs ar kundzi vie-
sojās Kanberā un apmeklēja 18. no-
vembra sarīkojumu. Tajā sastaptie lat-
vieši sirsnīgi uzņēma Vītolu ģimeni un 
ir kļuvuši par fonda KOPUMU. Sadar-
bībā ar Daugavas Vanagu Kanberas 
nodaļu tika dibināta nodaļas stipendi-
ja studentam, kurš darbojas zemessar-
dzē. Šogad stipendiju saņem Regnārs 
Lambreksis (LLU Lauksaimniecības 
inženierzinātne).

Saņemtais Kanberas nodaļas 
priekšsēža Edvīna Peniķa testamentā-
rais novēlējums ir atbalsts centīgiem 
un mazturīgiem studentiem Latvijā 
dažādās studiju programmās, to skai-
tā ir topošie mediķi, skolotāji, ķīmiķi, 
matemātiķi un Peniķa kungam sirdij 
tuvie – vēsturnieki.

Gunāra Šterna tes-
tamentārais novēlējums 
2020. gadā sekmējis 184 
stipendijas. Visās Latvi-
jas augstskolās tiek pār-
stāvēts Gunāra Šterna 
vārds, un nākotnē tie būs 
vairāki simti jaunie spe-
ciālisti, kuri veidos Lat-
vijas sabiedrību. Ik gadu 
uz Austrāliju aizceļo ap-
jomīga jauno stipendiātu 
pirmās iepazīšanās vēs-
tules, kuras tiek adresē-
tas Gunāra sievai Metai 
Šternai. Interesanti, ka 
ikkatrs stipendiāts vēs-
tulē izstāstījis savu dzī-
vesstāstu – par sapņiem, 

ģimeni un pat mīlestības sirdsdēstiem. 
Sajūta, it kā Gunārs pēc savas aizieša-
nas ir parūpējies, lai ik rītu Metas die-
na aizsāktos ar interesantu stāstu par 
kādu jaunieti Latvijā.

Ginta Stīpnieka testamentārais no-
vēlējums atnācis no Kanberas, kur lat-
viešu sabiedrībā bijis pazīstams Stīp-
nieka kunga mūža darbs un aktivitāte. 
Testamentu kārtoja radinieki Andra 
un Imants Kīni. Šogad stipendijas 
saņem seši jaunieši, kuri studē ekono-
miku, vēsturi vai politiku. Kīnu ģime-
ne aktīvi seko līdzi stipendiātu studiju 
gaitām.

Tālāk ceļš 2010. gadā Vītolu ģime-
ni aizveda arī uz Melburnu, kur tau-
tieši svinēja 18. novembra svētkus un 
pulcējās dažādos sarīkojumos. Mūzi-
ka, dzirkstošs prieks un svētku sajūta 
virmoja gaisā. Sarīkojumā tika satikts 
toreizējais DV Melburnas priekšsēdis 
Aivars Saulītis, kurš jau bija dibinājis 
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas 
stipendiju. Pateicoties šī brīža nodaļas 
priekšsēža Jāņa Kārkliņa lēmumam, 
ziedojums stipendijām tiek turpi-
nāts. Šogad stipendija piešķirta Eve-
ritai Bindei un Beatrisei Šmidbergai 
(RSU Medicīna).

Aivars Saulītis ar sievu dibināja 
arī Māras mātes piemiņas stipendiju, 
bet, kad fondu sasniedza skumjā ziņa 
par Māras Saulītes došanos mūžībā, 
dēls Pēteris Saulītis kopā ar Kristīni 
Saulīti izlēma dibināt Māras Saulītes 
piemiņas stipendiju. Par tās saņēmēju 
šogad kļuvusi Alma Vilma Gūtmane 
(LU Tiesību zinātne), kura iepazīšanās 
vēstulē rakstīja: „Es jutos ļoti īpaši, 
uzzinot, ka esmu vienīgā, kas šogad sa-
ņems Māras Saulītes piemiņas stipen-
diju. Ar lielu interesi izlasīju viņas bio-
grāfiju un sajutu radniecisku saikni. 
Arī mani vecāki ir studējuši teoloģiju, 
turklāt tēvs gribēja kļūt par mācītāju.“

„Vītolu Fonda“ sadarbība ar ziedotājiem Austrālijā
Atskats uz paveikto pēc Vītolu ģimenes viesošanās Austrālijā 2010. gadā

 
Turpinājums 9. lpp.

Statistika par stipendiju skaitu.

No kreisās: laikraksta „Latvietis“ palīgredaktore 
Ilze Nāgela, Vilis Vītols, Marta Vītola Melburnā 
2010. gada novembrī.
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Melburnas sabiedrībā pazīstama 
arī ziedotāja Natālija Neiburga, kura 
dibinājusi Jāņa Neiburga un Natālijas 
Riteres-Neiburgas stipendija. Tā dibi-
nāta studentiem, kuri nāk no ziedotājas 
dzimtās puses Alūksnes novada. Šogad 
stipendiju saņem Krista Koliste (RSU, 
Medicīna). Priecājamies par saņemta-
jām ziņām no Natālijas Neiburgas un 
sazvanīšanos lietotnē  Whatsapp.

Ziedotājs Visvaldis Sniedze kopā 
ar sievu dibinājis Visvalža un Māras 
Sniedzes stipendiju. Ik gadu tiek sko-
loti trīs jaunieši, un šogad tie ir: Emīls 
Timofejevs (RSU, Zobārstniecība), Elī-
za Līga Dižgalve (RTU, Būvniecība), 
Adrians Rakstiņš (RTA, Ekonomika). 
Priecājamies saņemt vēstules no ziedo-
tāja, kurās viņš zemāk parakstās jūsu 
Visvaldis, un, sekojot līdzi Melburnas 
notikumiem, priecājamies, ka ziedotājs 
apmeklē sarīkojumus un pat guvis lau-
rus cepuru ballē. Visi stipendiāti sūta 
labas domas un veselības vēlējumus 
ziedotājam Visvaldim Sniedzem!

Tālāk Vilis un Marta Vītoli devās 
uz svētku sarīkojumu Sidnejā. Tajā 
Latviešu Apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) pārstāvji sveica 
Vītolu ģimeni ar ierašanos un tā kā 
uzaicinātais viesis Vilis Vītols izdevu-
mus sedza pats, atvēlētā naudas sum-
ma tika ziedota LAAJ stipendijai. Tā 
bija reize, kad arī Vītolu ģimene satika 
Jāni Graudu, šī brīža LAAJ priekš-
sēdi. Arī šī liktenīgā tikšanās sekmē-
ja Jāņa Grauda radīto projektu Mana 
dāvana Latvijai, aicinot ikvienu, kam 
sirdī īpaša vieta Tēvzemei, atteikties 
no savām dzimšanas dienas dāvanām 
(vai svinībām). Kopīgais ziedojums 
jau otro gadu atbalsta studenti Ivetai 
Andai Mundai (RSU Medicīna). Viņas 
pateicības vēstuli Jānis Grauds nosūtī-
ja publicēšanai laikrakstā Latvietis.**

Asjas Everts testamentārais novē-
lējums šogad sekmējis 24 jauniešu stu-
dijas. Sidnejā Asja kopā ar vīru Bernd-
tu Everts aizvadīja laimīgus gadus gan 
darbojoties latviešu sabiedrībā, gan 
ceļojot. Abiem aizejot mūžībā, dzīves 
laikā uzkrātie līdzekļi tika novēlēti sti-
pendijām. Šogad fonds saņēma pēdējo 
Asjas Everts testamentārā novēlējuma 
daļu no pārdotā īpašuma Sidnejā.

Elgas Rodzes-Ķīseles stipendija 
tapusi pateicoties Raimonda Krauk-
ļa un Pētera Strungas iniciatīvai. 
Abi kungi Elgu Rodzi-Ķīseli satika 
Sidnejas latviešu sabiedrībā un viņu 
draudzību piepildīja sirdij tuvā dzeja, 
mūzika un latviskās vērtības. Elgai 
Rodzei-Ķīselei aizejot mūžībā, Rai-
monds Krauklis un Pēteris Strungs 
izlēma kundzes testamentā atstātos 
līdzekļus nepaturēt sev, bet godināt vi-
ņas mūžu, dibinot piemiņas stipendiju 
studentiem Latvijā. Šogad fonds saņē-
ma sēru ziņu par Raimonda Kraukļa 
aiziešanu mūžībā. Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību tuviniekiem.

Latvieši allaž ir mācējuši ne tikai 
kopt savu tēvu zemi, bet arī slavināt 
tās skaistumu dziesmās un mūzikā 
un ar tādu slavinājumu Vītolu ģimene 
tika uzņemta Adelaidā. Toreiz Ade-
laidas Latviešu biedrības priekšnieks 
Bruno Krūmiņš atklāja sarīkojumu, 
kurā viņš vēlēja Latvijai gaišu nākot-
ni. Sarīkojumā Vilis Vītols pateicās 
visiem Adelaidas ziedotājiem.

Adelaidas Latviešu biedrības 
(ALB) – Benitas Vembris piemiņas 
stipendija tika dibināta godinot pia-
nisti un biedrības locekli Benitu Vem-
bri. Tā atbalsta tikai mūzikas studen-
tus. Šogad stipendiju saņem Annija 
Elizabete Meija (JVLMA Alta spēle). 
Pateicamies biedrības vadītājai Ilzei 
Radziņai un visiem ALB biedriem 
par sadarbības turpināšanu. Laikā, 
kad ir ierobežotas tikšanās, atceramies 
Veltas Voitkunas viesošanās reizes 
Latvijā – tās vienmēr paliks siltā mūsu 
atmiņā. Tāpat arī ALB bijušā vadītāja 
Bruno Krūmiņa saņemtās vēstules ik 
reizi liek justies novērtētiem: „Paldies 
par novembra mēneša ziņām. Ziņas ir 
labas un fonda dibinātājs Vilis Vītols 
var būt lepns un gandarīts uz savu 
nodibinājumu, kas ved daudz jaunos 
latviešu censoņus izglītības stikla kal-
nā Ar sirsnīgu sveicienu visiem Vītolu 
fondā.“

Vilis Vītols 2010. gada savā uzru-
nā Adelaidas tautiešiem, kā piemēru 
minēja fonda sadarbību ar Dārziņu 
ģimeni: „Mēs varam palīdzēt Latvi-
jai, kā to Adelaidē dara Dr. Andris un 
Dace Dārziņi, kas ar savu atbalstu 
palīdz izglītot Latvijā jauno audzi.“ 
Ik gadu Dārziņu ģimene lido no tā-
lās Austrālijas, lai rīkotu svētku pus-
dienas kopā ar saviem stipendiātiem. 
Šogad atbalstu saņem trīs jaunieši no 
Alūksnes un Apes: Ernests Mednis 
(RSU Medicīna), Una Koliste (RTU 
Datorsistēmas), Elīza Puriņa (LU Ko-
munikācijas zinātne). Diemžēl šogad 
tikšanās nebija iespējama, bet And-
ris un Dace iepriecināja stipendiātus 
ar dāsnām dāvanām Ziemassvētkos. 
Viņu rīcība ir iedvesmojusi daudzus 
līdzcilvēkus ziedot. Viņu dēls Dāvids 
Dārziņš ar savu darba pieredzi palīdz 
fondam dažādos jautājumos.

Zīmīga tikšanās pirms desmit ga-
diem Adelaidā Vītolu ģimenei bijusi 
ar Gunāru Eižēnu Bērzzariņu. Kopā 
pavadīts skaists svētku vakars, iepa-
zīts Vītolu ģimenes dibinātais fonds 
un uzņemta kopīga fotogrāfija. Vēlāk 
ar fondu sazinājās Latvijas Goda kon-
suls Austrālijā Valdis Tomanis, kurš 
paziņoja par Gunāra Eižēna Bērzza-
riņa testamentāro novēlējumu. Bērz-
zariņa kungs bija bija nolēmis savus 
līdzekļus novēlēt jauniešiem, kuri 
absolvējuši viņa bērnības skolu Rīgas 
Valsts 1. ģimnāziju un turpina izglī-
toties augstskolā. Šogad stipendiju 
saņem Mārtiņš Ciekurs (RBS Dator-
zinātne un organizāciju tehnoloģijas).

Daugavas Vanagu Adelaidas no-
daļa arī atbalsta fondu – iepriekš va-

nagi un vanadzes dibināja stipendiju 
studentiem-zemessargiem un mājturī-
bu studējošiem. Šogad līdzekļi ziedoti 
Marijas Ķeņģes piemiņas stipendijai. 
Guntas Vagares un Klāras Mētras va-
dībā tika vākti līdzekļi stipendijai, lai 
godinātu Vispasaules Daugavas vana-
džu Goda prezidentes paveikto dzīves 
laikā. Ieceri atbalstīja vanadzes no 
Pertas, Adelaidas, Kanberas, Melbur-
nas, Sidnejas, Kanādas, ASV un Lat-
vijas. Stipendija piešķirta Armandai 
Višņovai (LU Mājturības un tehnolo-
ģiju, mājsaimniecības skolotāja).

DV Adelaides nodaļas biedri pa-
līdzējuši īstenot vairākas stipendijas 
Latvijā. Jāņa Spirēna piemiņas sti-
pendiju kārtoja DV Adelaides nodaļas 
priekšsēde Ilga Vēvere. Jānim Spirē-
nam bija vēlme atbalstīt kādu studentu 
Latvijā, kurš studētu lauksaimniecību. 
Šogad stipendiju saņem Alise Lutins-
ka (LLU Lauksaimniecība). Savukārt, 
vanadze Biruta Brūns dibinājusi tēva 
Ernesta Freimaņa piemiņas stipendi-
ju. Ainavu arhitektūra bijusi Freimaņa 
kunga sirdslieta, tādēļ stipendija šogad 
piešķirta Karīnai Ločmelei (LLU Ai-
navu arhitektūra un plānošana). Ar 
vanadzes Ilzes Ostrovskas palīdzī-
bu tika dibināta Helēnas un Pētera 
Grīnmaņu piemiņas stipendija. Zie-
dotājas Rita Lutere un Austra Mir-
dza Gajewicz (dzimušas Grīnmanis) 
stipendiju vecāku piemiņai dibināja, 
lai atbalstītu Jāņa Eglīša Preiļu ģim-
nāzijas absolventus. Šogad stipendiju 
saņem Maksims Podskočijs (RTU Ķī-
mijas tehnoloģijas).

Arī ziedotāja Andra Zālītes dibi-
nātā stipendija māsas Mairas Zālī-
tes-Turaids piemiņai devusi izglī-
tību vairākiem mūzikas studentiem. 
Stipendija novēlēta vokālās mūzikas 
studentiem, jo gan pašai Mairai, gan 
viņas mātei Ritai Eriņai-Zālītei visu 
mūžu tuva bijusi mūzikas valoda. Šo-
gad stipendiju saņem Anna Amanda 
Stolere (JVLMA, Vokālā mūzika).

KOPĀ paveikts tik daudz, radīts 
milzu KOPUMS – atbalstīti un izsko-
loti gandrīz 4000 jaunieši Latvijā, sa-
tikti vairāk nekā tūkstots fonda atbals-
tītāji. Esam pagodināti, ka ziedotāju 
dibinātās stipendijas ir viesušas vēlmi 
atbalstīt fonda ideju arī citiem. Jau vai-
rākus gadus Anita Ilze Andersone un 
Greims (Graham) Andersons ziedo 
prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas 
stipendijai.

Lai cik tumšs ir šis laiks, Gaisma 
atnāks. Un atnāks arī jauns pavasaris, 
vasara, rudens un ziema – ar jaunām 
cerībām, ticību. Turpināsim labos dar-
bus KOPĀ! Paldies visiem ziedotājiem 
par sadarbību! 

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

23.12.2020.

* LL122 – http://www.laikraksts.com/
raksti/886

** LL623 – http://www.laikraksts.com/
raksti/10137

„Vītolu Fonda“ sadarbība...
Turpinājums no 8. lpp.
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Dibināts1970. gadā, 
Latviešu Fonds mo-
mentā ieņēma unikālu 
statusu trimdas daudzo 
organizāciju plejādē – tā 
dalībnieki, pakāpeniski 
savus līdzekļus iemak-

sājot, kļuva par tiem, kas noteica kā 
izmantojama ieguldītā kapitāla peļņa. 
Līdz pat šai dienai, LF joprojām ir vie-
nīgā mūsu organizācija, kas demokrā-
tiski, uz dalībnieku balsojuma pamata, 
ik gadu piešķir projektiem atbalsta 
līdzekļus. Pandēmijas dēļ, nu jau vi-
siem apnikušajam vecajam 2020. ga-
dam aizejot, Latviešu Fonda padome 
27. decembrī piedāvāja virtuālas 
zoom sarunas, saulainākas dienas pie-
saucot Austras stundā, lai iepazīstinā-
tu 70 pie saviem datoriem klātesošos 
klausītājus ar LF dalībnieku vai atbal-
sta saņēmēju nesenajiem veikumiem.

Pārrunu vadītājs, LF dalībnieks 
Raimonds Baumanis, iepazīstināja 
runātājus un katram uzdeva tālākās 
sarunas izraisošu jautājumu vai nu par 
uzstāšanās saturu, vai par to, ko snie-
dza ieguldītais darbs un laiks, veicot 
darbietilpīgos projektus.

Atskatoties uz LF rašanās brīdi, 
neviļus prātā ienāk trīs lielu personību 
vārdi: Brunis Rubess, Valdis Muiž-
nieks, Voldemārs Gulēns. Likumsa-
karīgi, ka pirmie Austras stundas vār-
di izskanēja no Baņutas Rubesas, kas 
kā dzīvais tilts savienoja LF pirmsāku-
mus ar šodienu. Baņuta lasīja izvilku-
mu no LF atbalstītās grāmatas Bruno 
Slept Here/Te bija Brunis, izvēloties 
sižetu no jauniņā leģionāra Bruņa ie-
slodzījuma laika Zedelgemā. Darbs 
balstīts faktos, taču romāna garšu ie-
gūst, atklājot Bruni caur iespējamām 
sarunām un pielietojot citus rakstnie-
cības paņēmienus. Baņutai savu ne-
izdzēšamo, daudzšķautnaino radošo 
garu nācies pievērst ievērojamam pēt-
niecības un datu vākšanas darbam, lai 
savilktu vienkopus sava tēva bagātās 
dzīves daudzos pavedienus.

LF dalībniece Laila Milevska – 
ilustratore, mākslas skolas pasniedzē-
ja un komiksu veidotāja, guvusi savu 
iedvesmu no vecāsmātes, kuras bēg-

ļu gaitas zīmīgos 
veidos atšķiras no 
ierastā. Cēsiniece, 
bijusī LU ķīmijas 
fakultātes studente 
Irma Veidema-
ne, visus Vācijas 
gadus dzīvoja pri-
vāti, strādāja un 
pelnīja, no sākuma 
mazā Tīringenas 
aptiekā, bet vēlāk, 
padomju spēkiem 
tuvojoties un vir-
zoties uz rietumiem un dienvidiem, kā 
starptautiskas organizācijas UNRRA 
biroja darbiniece dažādās Vācijas pil-
sētās. Laila meta tiltu uz pagātni, iepa-
zīstinot klausītājus ar projekta trīs da-
ļām: Irmas stāsts, atsevišķs zīns* par 
savu pētniecības ceļojumu pa Vāciju 
un MFA diplomdarba izstāde Baltimo-
rā, kura papildināja grāmatu ar tā laika 
dokumentiem, priekšmetiem, grāma-
tas ilustrāciju oriģināliem un citiem 
darbiem, latviski atskaņotu interviju 
un Irmas mūža hronoloģiju pie sienas.

Cita veida tiltu, gan starp baltie-
šiem, gan arī baltiešiem un citiem, 
pārstāvēja nākošā runātāja Krista 
Svalbonas, kas sevī iemieso latvie-
šu un lietuviešu gēnus. Kopā ar vīru 
Lari Alversonu, viņa stāstīja par LF 
atbalstītas izstādes gatavošanu ar dar-
biem par bēgļu nometņu ēkām, kurās 
mitinājušās tik daudzu Eiropas tau-
tību pārstāvji. Darbi veikti neparastā 
lāzera griešanas tehnikā, kas prasa 
sarežģītu programmēšanu, lai uzklātu 
uz nometņu ēku zīmējumiem tā laika 
vēstuļu tekstu burtus. Tie piešķir pla-
kanai virsmai trīsdimensionālu efektu, 
ar iespēju vēl aiz sevis mest ēnu. Arī 
Krista, tāpat kā iepriekšējās runātā-
jas, veikusi plašu pētniecību: brauca, 
identificēja un vizuāli piefiksēja vecās 
nometņu ēkas, intervēja to bijušos ie-
dzīvotājus. 2022. gadā ir paredzēta šīs 
izstādes tūre pa Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas muzejiem.

Trimdas apstākļos LF atbalstījis 
kultūru un izglītību, neiztrūkstot grā-
matu tulkojumiem. Taču mūsdienās 
neatkarīgas Latvijas valsts uzdevumi 

sniedzas arī tālu pāri kultūrai. Tiltu 
uz LF netipiskiem apsvērumiem meta 
LF Tūkstošnieks Lūkass Milevskis, 
stratēģis un Leidenas Augstskolas 
mācībspēks, kura Rietumu austrumi: 
mūsdienu Baltijas aizsardzība no stra-
tēģiskā viedokļa pārtulkota latviešu 
valodā kā LF mazais projekts. Lūkass 
vērsās pie neatkarīgas valsts cienīga 
temata, apskatot četrus apsvērumus, 
kas skar Baltijas aizsardzību: atturēša-
nas politika un tās nozīme kodollielva-
rām; Krievijas zenītraķetes Baltijā un 
to teorētiskie un reālie šaušanas rādiu-
si; hipotētiska kara par Baltiju izbeig-
šanas grūtības pat uzvaras gadījumā, 
definējot Krieviju kā patvēruma zonu; 
un NATO kā sabiedrotā uzticamība.

Pēdējo, tīri ģeogrāfisku, tiltu met 
LF dalībniece Imanta Nīgale, kas 
likteņa apli noslēdz kā bēgļu bērns 
un mazbērns, kas atgriezusies Latvi-
jā uz palikšanu, nodibinājusi ģimeni, 
strādājusi kā skolotāja, tagad muzicē, 
vai, precīzāk, izdzied savu sirdi, lat-
viešu un citzemju publikām. Imanta ir 
folkloras kopas Laiksne dalībniece un 
duetā ar Katrīnu Dimantu ir grupā 
Imanta Dimanta un draugi (starp drau-
giem-muzikantiem arī vīrs Krišjānis 
Sils). Imanta savā stāstījumā uzsvēra 
savu pieķeršanos latviešu tradicionā-
lajai mūzikai, kas dod spēku. Sekoja 
mūzikas klips ar Imantu un Katrīnu, 
kurā izmantots tautas dziesmas teksts; 
tad vēl viens – no repera Gustavo re-
pertuāra, kur stāsts par latviešu mas-
košanās tradīcijām savijās ar šodienas 

Latviešu fonda „Austras stunda“
Metot tiltus pāri laikam

Baiba Rubesa stāsta par Bruni Rubesi.
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Laila Milevska stāsta par Irmu Veidemani.
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Imanta Nīgale un grupa „Imanta Dimanta un draugi“.
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Dibināti Daugavas Vanagi
Pagājuši 75 gadi

Otrā pasaules kara 
beigās 1945. gadā Ze-
delgemas kara gūstekņu 
nometnē Beļģijā atradās 
lielāks skaits latviešu le-
ģionāri. Ieslodzītiem le-
ģionāriem radās ideja di-

bināt karavīru biedrību. Tā 1945. gada 
15. decembrī notika pirmā iniciatoru 
grupas sapulce, kurā pulkvežleitnants 
Rucelis paziņoja, ka nometnes vadībai 
nav nekas pretim bijušo karavīru orga-
nizācijas dibināšanai, kaut arī nav iz-
teikušies pavisam pozitīvi. Iniciatoru 
grupa nolēma griezties pie nometnes 
latviešu karavīriem ar jaunās organi-
zācijas dibināšanas ideju. Jau 18. de-
cembrī bija sagatavots uzsaukums 
kas tika ievietots nometnes avīzē 
Laika Griežos. Darbs kustējās ātri un 
19. decembrī majora Baloža ierosmē 
notika divīzijas virsnieku sanāksme 
pulkveža Skurbes vadībā. Šajā sa-
nāksmē iniciatoru grupa iepazīstināja 
virsniekus ar jau paveiktiem priekš-
darbiem un sagatavotiem materiāliem, 
kā arī uzklausīja sanāksmes dalībnie-
ku vispārējos iespaidus par karavīru 
reakciju un noskaņu sakarā ar jaunās 
organizācijas dibināšanu.

19. decembra sanāksmes dalīb-
nieki nolēma, ka jaunā biedrība domā-
ta kā visiem karavīriem, kas ieročiem 
rokā cīnījušies par Latviju, tā arī uz 
vēlēšanos un uzaicinājumu karavīru 
piederīgiem un visiem kas domā tāpat 
kā karavīri. Iniciatoru grupa un pir-
mās virsnieku sanāksmes dalībnieki 
nolēma, ka biedrības darbs būs aprū-
pēt karavīru ģimenes, kam nav apgād-
nieku, invalīdus un sniegt materiālu 
atbalstu un padomus karavīriem un 
viņu ģimenes locekļiem. Dalībnieki 
arī nolēma, ka, atgriežoties Latvijā, 
viņi ņems dalību valsts politiskajā dzī-
vē. Visi iniciatori tomēr apjēdza, ka tā 
kā organizācija tiktu dibināta gūstek-
ņu nometnē, tās galvenais darbs varēs 
sākties tikai tad, kad dibinātāji būs at-
brīvoti no gūsta.

Nākošais darbs iniciatoriem bija 
sākt statūtu projektu, ar ko iepazīstināt 
dalībniekus dibinātāju sapulcē un vis-
pār noskaidrot, vai tiešām starp kara-
vīriem ir interese šīs jaunās biedrības 
dibināšanā.

Nākošās dienās avīzē Laika Grie-
žos parādījās raksti un uzsaukumi, 

paziņojot par jaunās karavīru organi-
zācijas dibināšanu. Vienu no rakstiem 
Fricis Grīnbergs nobeidza ar vār-
diem: „Nebūsim pasīvi un nevarīgi! 
Mēs esam pārāk cietuši, lai nedomā-
tu par rītdienu!“ Sekoja arī kapteiņa 
Viļa Akermaņa ideoloģisks raksts, 
kurš deva daudziem nometnes iedzī-
votājiem jaunu sparu pelēkajā ikdienā. 
Rakstiem avīzē bija lieli panākumi, un 
interese par jaunās biedrības dibināša-
nu pieauga. Līdz 1945. gada 23. de-
cembrim, kas bija tikai nedaudz vai-
rāk nekā nedēļu pēc pirmās sanāksmes 
ar virsnieku pārstāvjiem, kapteinis 
Akermanis bija saņēmis pozitīvu sa-
raksti no vairāk nekā 70% karavīriem.

Pozitīvās atsauksmes deva ini-
ciatoru grupai vajadzīgo sparu un 
1945. gada 25. decembrī nometnes 
diena avīzē Rīta Ziņas parādījās ziņas, 
ka „organizācijas dibināšanas pār-
stāvju sapulce notiks š.g. 28. decembrī 
plkst. 18.00 II nodalījuma teātra bara-
kā.“ Sekoja garāks paskaidrojums, kā 
katras barakas iedzīvotāji var ievēlēt 
savu pārstāvi organizācijas dibināša-
nas sapulcei.

Uz jaunās organizācijas dibināša-
nas sanāksmi tika ievēlēti 312 baraku 
delegāti. Bez ievēlētiem delegātiem 
balss tiesības arī tika dotas pulkvedim 
A. Skurbem un kaprālim Fr. Grīn-
bergam, kuri kaut netika ievēlēti kā 
delegāti, bija aktīvi iniciatoru grupas 
dalībnieki. Šo iniciatoru grupas iero-
sinājumu pieņēma delegātu sanāksmes 
dalībnieki. Uz dibināšanas sanāksmi 
tomēr ieradās tikai 289 delegāti, un, 
kad nāca uz balsošanu par organizā-
cijas dibināšanu, zālē bija tikai 277 
delegāti.

Pēc iniciatoru grupas un virsnie-
ku sanāksmes pārstāvju uzrunām un 
paskaidrojumiem sapulces delegāti 
vienbalsīgi nobalsoja par organizāci-
jas komisijas ievēlēšanu, kura sastā-
vēja no 9 locekļiem un 3 kandidātiem, 
kā arī tehnisku lietu kārtošanai radīt 
īpašas komisijas no nominētajiem 27 
pārstāvjiem. Jaunās organizācijas ko-
misijā tika ievēlēti: plkv. V. Janums, 
kapt. V. Akermanis, kapr. E. Lauva, 
kapt. Ž. Butkus, maj. V. Hāzners, 
ltn. E. Vērzemnieks, ltn. G. Odiņš, 
maj. J. Ķīlītis un kapr. D. Mali-
novskis. Kandidātu amatos ievēlēja 
v.v. J. Utinānu, d-kar. D. Ķenci un 

maj. P. Balodi.
Ar 28. decembra sanāksmes beig-

šanās tomēr darbs nebija beidzies. Nā-
košajās dienās organizācijas komisija 
strādāja bez apstājas. Majors Ķīlītis 
pirmajā sēdē, 1945. gada 29. decem-
brī, ierosināja organizācijai dot vār-
du Daugavas Vanagi, ko komisija arī 
pieņēma. Tālāk statūtu komisija sāka 
strādāt pie statūtu sagatavošanas, un 
jau 1946. gada 1. janvārī pēc čet-
rām sēdēm bija gatavi pirmie statūti, 
kurus vēl pārstrādāja nākošās trīs sē-
dēs. 3. janvārī tika sasaukta nākošā 
delegātu sapulce kur tika pasniegts 
statūtu projekts. Statūtus tomēr šajā 
sapulcē nepieņēma, jo par vairākiem 
punktiem, ieskaitot, ko varētu uzņemt 
jaunajā organizācijā par biedriem, 
bija domstarpības. Trešajā delegātu 
sapulcē 1946. gada 4. janvārī tika 
pieņemti pirmie Daugavas Vanagu 
statūti, un nākošajā delegātu sapulcē 
6. janvārī tika ievēlēta pirmā Dau-
gavas Vanagu valde. Par pirmo pa-
gaidu valdes priekšnieku tika ievēlēts 
pulkv. V. Janums un par viņa vietnieku 
kapr. E. Lauva. Pārējie valdes locekļi 
bija leitn. G. Odiņš, v.v. J. Utināns, 
leitn. E. Vērzemnieks, kapt. Ž. But-
kus un d-kar. V. Erizāns, Interesantā 
kārtā pirmajā Daugavas Vanagu valdē 
nebija neviens no iniciatoru grupas lo-
cekļiem. Sapulci nobeidza, nodziedot 
Daugavas Vanagu dziesmu.

Ar to 1945. gada 28. decembrī 
Zedelgemas kara gūstekņu nometnes 
iemītnieki nodibināja jaunu organizā-
ciju Daugavas Vanagi, kura vēlāk iz-
auga par lielāko latviešu organizāciju 
ārpus Latvijas.

Daugavas Vanagi Austrālijā Dau-
gavas Vanagu organizācijas dibinā-
šanu atzīmēs Daugavas Vanagu de-
legātu sanāksmes ietvaros sestdien, 
2021. gada 13. martā plkst. 14.00 
Adelaides latviešu namā Tālava. 
Visi tautieši – vai ir Daugavas Vanagu 
biedri, vai ne, ir mīļi aicināti piedalī-
ties. Sarīkojumā notiks arī Daugavas 
Vanagu Lielā Junda, kas ir Daugavas 
Vanagu tradīcija, kura nav notikusi 
Austrālijā vairāk nekā 10 gadus.

Daugavas Vanagi sasauksimies!
Jānis Kārkliņš,

Daugavas Vanagu Austrālijā 
valdes priekšsēdis

Laikrakstam „Latvietis“

masku tematiku, savienojot to asprātī-
gā, ar digitāliem elementiem papildi-
nātā montāžā, kas smīdināja skatītājus 
par pandēmijas likstām – pārēšanos 
mājas režīmā un ierobežotajām izkus-

tēšanās iespējām.
Sekosim visi Imantas padomam: 

dziedāsim tautas dziesmas, vairosim 
spēku, pieveiksim mošķi – pandēmiju!

Latviešu Fonds, padome un dalīb-
nieki novēl visiem laimīgu, veselīgu 
2021. gadu un aicina visus, neatkarīgi 
no vecuma, kas to vēl nav darījuši, pie-

vienoties mūsu kopai!
Sandra Milevska

Laikrakstam „Latvietis“

* „zīns“ no angļu vārda „zine“ (ma-
gazine) nozīmē maza metiena, pašpub-
licētu, uz kopētāja pavairotu oriģināl-
satura izdevumu.

Latviešu fonda „Austras stunda“
Turpinājums no 10. lpp.
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10. oktobris
Istaba bija skaistā 

vietā; negribējās kāpt 
ārā no gultas. Lieli skat-
logi pavērās uz kalniem 
un kokiem, bija žēl atstāt 
istabu un iet brokastīs. 
Agrā rīta stundā saule 

atsitās pret kalnu galotnēm ar dzeltenī-
gu blāzmu un apkārt plivinājās putni, 
īpaši – zaļie papagaiļi. Šur un tur vēl 
bija peļķītes, atgādināt mums par ne-
parasto laiku, kaut mēs bijām pavalsts 
sausākajā vietā.

Vilpīna ir dabīgs amfiteātris, kas 
ieskauj kalnus un atrodas Flindersa 
kalnu centrā. Vietiņa sēž kā bļodā, no 
kuras malām atlec skaņas. Šī ir popu-
lāra vieta ar daudz pastaigu un kalnu 
kāpšanas takām, kā arī skatu punk-
tiem. Ir arī aizliegtās vietas, kas ir svē-
tas iedzimto kultūrai. Apkārtnē dzīvo 
ap 1 000 iedzimto, kas turpina savas 
medicīniskās zināšanas par stādiem 
un augiem, un daži strādā par gidiem.

2012. gadā Adnyamathanha gru-
pai atdāvināja 40 000 gadus veco sen-
ču zemi un nākamajā gadā uzbūvēja 
tūrisma ēkas. 2016. gadā vietu pārkris-
tīja pa Ikara – satikšanās vieta.

Pēc brokastīm iedzimtā gide Dža-
kija (Jackie) ar mazo busiņu aizveda 
mūs pa līkumoto ceļu garām kempin-
ga laukumiem līdz pirmajiem kalna 
soļiem. Tur mēs aizstaigājām uz veco 
Vangara māju (Wangara Homestead) 
un tās skatupunktu.

Taka veda gar Vilpīnas grīvu, sar-
kaniem eikaliptiem un zaļām priedēm, 
dažādiem tiltiem, stāviem un krāsai-
niem kalniem, akmeņainām trepēm 
un dabīgiem stādiem, piemēram, karī 
krūms, kura lapu smarža liecināja par 
stāda lietošanu. Pie Vangaru mājas 
varējām apbrīnot vecos kolonistus un 
viņu cīņas un izaicinājumus Austrāli-
jas apkārtnē. Akmens skulptūras bija 
glīti izveidotas mājas dārzā.

Aiz mājas sākās ļoti stāvs kāpiens 
pa akmeņainām trepēm uz skatupun-
ktu, bet tas bija to vērts, jo skats bija 

aizraujošs. Diena 
kļuva siltāka, un 
atpakaļ cilpojam 
lēnāka solī.

Tamdēļ, ka 
programma bija 
jāmaina, nebija 
laiks izstaigāt un 
baudīt citas takas. 
Kāpām busiņā un 
skatījāmies, kā ap-
kārtne mainās no 
stāviem kalniem 
uz pakalniņiem.

Pusdienās no 
galvenā ceļa iegriezāmies uz Kanjaku 
(Kanyaka), kura Barnggarla iedzimto 
vārds nozīmē Akmens vieta. Vārds 
atspoguļoja īstenību, jo visas ēkas bija 
būvētas no vietējiem akmeņiem, un tie 
bija redzami, cik vien tālu acis varēja 
skatīties.

Kādreiz šeit dzīvoja 70 ģimenes. 
Tās visas strādāja liellopu saimniecī-
bā, kas piederēja īru īpašniekam. Tuvu 
bija dzelzceļš, netālu tecēja upīte, un 
ar 7 000 liellopiem tā bija vislielākā 
saimniecība. Dzīve nebija viegla, un 
pa reizei dingo nozaga kādu bērnu.

Šodienā upīte bija gandrīz sau-
sa, un mēs katrs atradām sev vietiņu, 
klusumā ēdām pusdienas un uzsūcām 
mieru un klusumu. Mēs abi sēdējām 
uz akmeņiem upes vidū. Apkārt šur 
un tur bija peļķes un daudz dubļu, kas 
mums atgādināja, ka no pirmā acu 
skata, ne vienmēr viss ir tik ideāli.

1872. gadā upe pludoja, un īpaš-
nieks ar zirgu mēģināja savus liellopus 
glābt, bet pats noslīka. Nākotnē īpašu-
mam saule vairs nespīdēja. Pēc liello-
pu saimniecības pārgāja uz aitkopību. 
Iekopa ganāmpulku līdz 40 000 aitām, 
bet tad uznāca nežēlīgs sausums, un 
pazaudēja pusi no aitām. Tad pārgāja 
uz kviešu audzēšanu, bet pēc laika arī 
tas izputēja. Šodien ēkas ir atjaunotas, 
īstenībā tās ir drupas, bet, redzot tās, 
var tik apbrīnot lielo uzņēmību un dar-
ba gribu. Vieta ir vēsturiskā mantoju-
ma sarakstā.

Pēcpusdienā iebraucām skaisti uz-
turētā Korn (Quorn) pilsētiņā. Tieši 
ēku dēļ te bieži filmu studijas izmanto 
skatus, piemēram, – Gallipoli. Korn 
bija pilsēta pie dzelzceļa un kā dau-
dzām citām pilsētām pie vecās Gāna 
(Ghan) līnijas, tām vairs te neslīd un 
vilcieni neapstājās. Ar ko Korn atšķi-
ras no citām vietām, ir tas, ka kopš 
1973. gada brīvprātīgie dzelzceļa en-
tuziasti atjaunoja vilcienus, kabīnes un 
uzturēja sliedes. Afgāņu ekspresis (Af-
ghan Express) un Pičī Ričī (Pichie Ri-
chie) vilcieni ir palikuši kā interesanti 
izbraucieni nedēļas nogalēs, atskaitot 
skolas brīvdienas, kad atiet katru die-
nu braucieni uz Augustas ostu (Port 
Augusta).

(Pičī Ričī kādreiz bija ciemats ar 
savu peronu un staciju, apmēram, pus-
ceļā uz ostu. Vārds ir no iedzimto pitu-
ri, kas ir lapas un pelnu maisījums, ko 
ēd kā stimulējošu līdzekli.

Iekāpām 130 gadus vecā vagonā 

No Adelaides uz Ārkarūlu (Arkaroola) (6)
Flindersa Kalnos – Dienvidaustrālijas iekšzemē
Noslēgums. Sākums LL623, LL626, LL628, LL629, LL630.

 
Turpinājums 13. lpp.

Ikara. Ceļš uz Vangara skatpunktu.
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Ikara. Zaļais papagailis.

FO
TO

 M
ar

ija
 P

er
ej

m
a

Gide – Iedzimtā Džakija.
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Kanjakas ciema drupas.

FO
TO

 M
ar

ija
 P

er
ej

m
a



Trešdien, 2021. gada 13. janvārī Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

ar ērtām mēbelēm, kas ir no skaisti iz-
strādātiem koka darbiem. Logus attai-
sījām, lai vēdinātu siltās telpas, galvas 
bāzām ārā pa logu pēc patikas, tvaiki 
bija redzami, zvans izskanēja, saule 
spīdēja un fotoaparāts bija gatavs. Ce-
ļojām 40 km stundā vai lēnāk, un skati 
bija vareni. Ainavās bija kalni, tuneļi, 
tilti, akmeņi un pāri visam tvaiki. Lī-
kumos skati bija īpatnēji. Vietās, kur 
līnija šķērsoja mašīnu ceļu, bija daudz 
skatītāju, dažreiz tie paši, kas bija pa-
braukuši tālāk, gaidot ar fotoaparā-
tiem, un vicināja ar rokām. Pičī Ričī 
perons vēl stāvēja, bet ciemats dzīvo 
vairs tik vēstures lapās. Pēc apmēram 
stundas iebraucām ostas pilsētā.

11. oktobris
Pēc brokastīm iesākām pēdējās 

dienas braucienu.
Sākuma posmā bija daudz dārzeņu 

siltumnīcas, lielāko tiesu – tomāti. Bla-
kus siltumnīcām stāvēja masīvi 115 m 
torņi, kas ražoja saules spēku, lietojot 
23 000 spoguļus. Apūdeņošanai tiek 

pārstrādāts jūras ūdens, un viss notiek 
tuksneša apstākļos. Pašlaik Portugāle 
un Spānija vēro Augustas ostas komer-
ciālo biznesu, skatoties – kā pielietot 
šo tehnoloģiju savās zemēs.

Vēlāk vērojām stāvas klintis un 
to saspēli ar rīta sauli. Tālāk vairākas 
mazas pilsētiņas; katra mēģinot atrast 
ko īpašu, lai tūristi apstātos, apbrīnotu 
un cerams, kaut ko nopirktu. Piemē-
ram, Vilmantonā bija spēļu mantu un 
leļļu teātra muzejs, kā arī intensīva 
programma mežu sastādīšanai.

Melrozē, dibināta 1853. gadā, ir 
visvecākā Flindersa kalnu pilsēta, kas 
izcēlās ar gleznainiem ielu stabiem un 
ar lielu variāciju no zirgu jāšanas ta-
kām.

Piebraucām Virabarā (Wirrabara), 
kas labāk pazīstama ar māksliniecis-
ki iespaidīgo graudu tvertnes skatu, 
kas veidots 2018. gadā. To darināja 
Sams Baits (Sam Bates) – Austrālijas 
ielu mākslas grafiķis, kas tagad dzīvo 
Skotijā. Viņa uzdevums bija uzzīmēt 
ainavu, kas atspoguļo apkārtnes mež-
saimniecību un lauksaimniecību. Viņš 
pievienoja reti redzamo rajona putni-
ņu – Petroica goodenovii.

Lauras pilsētiņa ir labāk pazīstama 
kā Zelta ziemeļu saldējuma (Golden 
North) mājas vieta. Saldējums viens 
no pavalsts ikonām. Tur mēs apstāja-
mies un pastaigājam pa galveno ielu, 
kamēr citi ieēda saldumus.

Apkārtējā ainava rādīja skaistus 
eikaliptus, un siltā saulīte palīdzēja 
baudīt skatus. Pirmā diena, kas tiešām 
bija silta, un mēs tā baudījām 24°C.

Braucām tālāk uz pēdējās pieturas 
vietu – vīnotavu Klēras ieleja (Cla-
re Valley). Tā ir vieta, kur tiek ražoti 

vislabākie rīslinga vīni, saņemot go-
dalgas. Rita mums stāstīja, ka izmaksā 
vismaz $10 000 par katru akru*, lai 
audzētu un novāktu vīnogas ražu. Ma-
šīnas vākšanas spēks ejot ātrāk nekā 
cilvēka spēks nolasīt ražu, bet toties 
arī bieži mašīna savāc peles, žurkas 
un ķirzakas, bet pasmaidīja un teica, 
ka tās visas izšķiro vēlāk, pirms sāk 
vīnogas gatavot vīnam.

Vispirms es pastaigāju pa vīnota-
vas dārzeņu lauku, kur īpašnieki audzē 
iedzimto krūmus, stādus un garšvielas 
savam restorānam. Tur bija daudz un 
dažādas ogu šķirnes, kā arī variācijas 
no piparmētrām.

Pārskatot Poļu kalnus, piesēdāmies 
pie Pauletes vīnotavas garā galda un 
baudījām skatus un ēdienu. Poļu kalni 
ir nokristīti pēc Poļu imigrantiem, kas 
iebrauca ielejā 1800. gados.

Pauletes vīnotavas restorāns Bush 
DeVine 12. oktobrī saņēma godalgu kā 
pavalsts labākais tūrisma resturāns.

Vēl tikai 140 km, un tad būsim 
mājās!

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

* 2,5 akri = 1 hektārs

No Adelaides uz Ārkarūlu (6)
Turpinājums no 12. lpp.

Marija un Pēteris Afgāņu ekspresī.
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Silosi Virabarā.
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Lauras pilsētiņa.
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„Mūzikas un dzejas krāsas“
Ņujorkas Latviešu Kultūras diena

Svētdien, 2021. gada 24. janvārī, plkst.16.00 – 18.00 
(pēc Ņujorkas laika) Ņujorkas latviešu organizāciju pado-
me aicina uz Ņujorkas latviešu Kultūras dienu Mūzikas un 
dzejas krāsas.

Caur Zoom sekos informācija kā pievienoties (tā būs ie-
vietota Goda konsulāta mājas lapā, Events nodaļā).

Ņujorkas latviešu Kultūras dienu Mūzikas un dzejas 
krāsas piedalās: rakstniece Rita Laima, soprāns Annija 

Dziesma Tetere, pianists Rūdolfs Ozoliņš. Programmā: 
Baibas Bičoles dzeja latviešu un angļu valodā, Jāzepa Vī-
tola klaviermūzika, latviešu un citu komponistu solo dzies-
mas un operu ārijas.

Informācija / pieteikšanās: abatarags@optonline.net
Rīko Ņujorkas latviešu organizāciju padome/ nylatvians.org/ 
Facebook @Latvija100NYC  ■
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Uz mūžīgo mieru ir aizgājusi mūsu filistre

LILIJA OLIŅA, 34.c.
Dzimusi 29. oktobrī 1913. gadā, Rīgā.

Mirusi 28. decembrī 2020. gadā, Sidnejā.

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts, 
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts, 
Tad dvēsele brīva mūžībā iet, 
Kur saule nekad vairs nenoriet. Sēro korporācija Daugaviete

Mūžībā aizgājusi mūsu filistre

HERTA KONDAROVSKA (dz. Spalāne), 108.c.
Dzimusi 15.I. 1922. Rīgā – mirusi 21.XII. 2020. Melburnā.

Sit tibi terra levis! Sēro stud. korp. Imeria Melburnas kopa

vakcīnu kopējais apjoms ir 4 060 536 
vakcīnas devas, ar ko var nodrošināt 
2 429 939 cilvēku vakcināciju.

Lai gan šis ir liels apjoms, Lat-
vijai šobrīd jārēķinās ar to ražotāju 

vakcīnām, kas jau ir reģistrētas un 
pieejamas Eiropas Savienībā, tā-
pēc tiek izmantotas visas iespējas 
pieteikties papildu vakcīnu devām. 
Šodien Latvijai ir jāsniedz atbilde 
Eiropas Komisijai par papildu pie-
prasījumu.

Plānots, ka papildu vakcīnu devas 

no BioNTech-Pfize Latvija varētu sa-
ņemt gada otrajā pusē.

Vienlaikus ir prognozes, ka līdz 
29. janvārim ES varētu tikt reģistrēta 
AstraZeneca un Oksfordas universi-
tātes vakcīna, tomēr pastāv riski, ka 
piegādes var aizkavēties.

LR Veselības ministrija

Covid-19 vakcīna
Turpinājums no 1. lpp.

Covid-19 pacientu ārstēšana
Ieguldīs vairāk nekā 11 miljonus eiro

Otrdien, 5. jan-
vārī, valdība lēma 
piešķirt 11,7 miljonu 
eiro, lai slimnīcās 
būtu iespējams izvei-

dot papildu gultas vietas Covid-19 pa-
cientu ārstēšanai un nodrošināt nepie-
ciešamās medicīniskās ierīces šo gultu 
aprīkošanai un plašākām diagnostikas 
iespējām. 

Diemžēl neskatoties uz pieņem-
tajiem papildu ierobežojumiem un ie-
viestajiem epidemioloģiskās drošības 
pasākumiem, saslimstība ar Covid-19 
un stacionēto Covid-19 pacientu skaits 
turpina pieaugt. 5. janvārī slimnīcās 
ārstējas 1180 Covid-19 pacienti, no 
kuriem 68 ar smagu slimības gaitu. 
Vienlaikus vairākās slimnīcās šiem 
pacientiem paredzētu gultu noslodze 
pārsniedz pat 90%. Turklāt, ņemot 
vērā prognozes, stacionēto Covid-19 
pacientu skaits turpinās būtiski pie-
augt.

Viens no risinājumiem ir izvērst 
papildu gultas Covid-19 pacientiem. 

Lai papildu pārprofilētu 462 gul-
tasvietas Covid-19 pacientu ārstēša-
nai, kā arī izveidotu 124 jaunas gultas 
vietas un aprīkotu tās ar nepiecieša-
majām medicīniskajām iekārtām un 
aprīkojumam, valdība piešķīra pa-
pildus 1,99 miljonus eiro. Savukārt 
papildus medicīnisko iekārtu, medi-
cīnisko ierīču iegādei un to nomaiņai, 
kā arī dezinfekcijas līdzekļu iegādei 
papildus piešķirti 9,35 miljoni eiro. 
389 tūkstoši eiro piešķirti, lai izvei-
dotu 50 gultas Covid-19 pacientu 
ārstēšanai Rīgas 1.slimnīcā. Tur plā-
nots pārvest Covid-19 pacientus, kuri 
sākotnējo ārstēšanu būtu saņēmuši 
universitātes slimnīcās.

Lai īstenotu minēto, no kopējās 
summas – 11,73 miljoniem eiro, 4,7 
miljoni eiro tiks novirzīti pamatka-
pitāla palielināšanai: Paula Stradiņa 
klīniskā universitātes slimnīcai 1,7 
miljoni eiro apmērā, savukārt 2,9 mil-
joni eiro Rīgas Austrumu klīniskā uni-
versitātes slimnīcai. Savukārt finansē-
jums 6,8 miljoni eiro tiks novirzīts 14 

pašvaldību slimnīcām.
Plānots, ka gultas vietu skaitu iz-

dosies palielināt pakāpeniski – daļa 
slimnīcu šo procesu jau ir uzsākušas.

Papildu informācija
Šobrīd Covid-19 pacienti tiek 

stacionēti 3 klīniskās universitātes 
slimnīcās, 7 reģionālajās slimnīcās, 
un 2 lokālajās daudzprofilu slimnī-
cās – Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienības slimnīcā Balvos un Do-
beles un apkārtnes slimnīcā. Vien-
laikus Covid-19 pacienti, kuri sā-
kotnējo veselības aprūpi ir saņēmuši 
klīniskās universitātes slimnīcās, 
atbilstoši veselības stāvoklim ārs-
tēšanas pabeigšanai var tik pārvesti 
uz trīs I līmeņa slimnīcām - Bauskas 
slimnīcu, Aizkraukles slimnīcu un 
Ludzas medicīnas centru. Tāpat Co-
vid-19 pacientu aprūpe tiek nodroši-
nāta arī 6 specializētajās slimnīcās 
(2 specializētas traumatoloģijā, 4 – 
psihiatrijā).

LR Veselības ministrija
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dā slimnīcu, aptieku vai personālu: bija 
tāda problēma, rīkojāmies tā, rezultāts 
tāds. Tas nav liels darbs, bet vērtīgs.

OZ: Vai farmaceiti ir čakli ziņotāji 
par blaknēm?

LG: Ziņošana par blaknēm ir 
manu interešu lokā. Katru mēnesi ārsti 
un farmaceiti tiekas darba grupā pār-
runāt zāļu blaknes un ziņojumus.

Biežāk farmaceiti blakņu tēmu 
skar sarunā ar pacientiem. Mums ir 
elektroniska veidlapa, ko farmaceits 
aizpilda un atsūta grupai. Šos ziņo-
jumus katru mēnesi pārrunājam, rak-
stām ieteikumus pacienta slimības 
vēsturē. Arī sūtām pacientam vai ārs-
tam vēstuli, kurā norādīti ieteikumi 
saistībā ar novēroto blakni, piemēram, 
veikt pārbaudi alerģijas klīnikā, nelie-
tot penicilīna grupas zāles vai zāļu lie-
tošanas gadījumā veikt asinsanalīzes.

Sūtu šos ziņojumus par blaknēm 
mūsu Valsts zāļu aģentūrai (Therape-
utic Goods Administration, TGA). Sa-
vukārt TGA sūta ziņojumus uz Upsalu 
Zviedrijā pasaules mēroga datu apko-
pošanai.

OZ: Kas ietilpst jūsu tiešos vado-
šās farmaceites pienākumos?

LG: Pārraudzīt zāļu lietošanas dro-
šumu Alfred Health trīs slimnīcās visās 
nozarēs. Sadarbojos ar medmāsām, ār-
stiem. Katru mēnesi notiek komitejas 
sanāksme, kuru vada mūsu farmācijas 
direktors, piedalās ārsti, administrāci-
ja, medmāsas, klīniskie farmaceiti un 
pacientu pārstāve. Pārrunājam notiku-
šo, meklējam iespējamo risku, plāno-
jam darbu, veicam pētījumus.

Kad saņemam jaunas zāles, ap-
skatos iepakojumu, vai marķējums ir 
skaidrs, lai medmāsas var droši strā-
dāt. Dažreiz no Japānas saņemam zā-
les ar marķējumu japāņu valodā. Tā-
das zāles nevaram no aptiekas izsniegt 
nodaļām, liekam skaidru marķējumu.

Esam ziņojuši TGA par zāļu dro-
šuma problēmām marķējuma dēļ. 
Mums ir izdevies panākt noteikumu 
grozījumus par miorelaksantu mar-
ķējumu. Ziņojām, ka bīstamas augsta 
riska zāles atbilstoši jāmarķē, lai me-
diķi to redz un izturas piesardzīgi. Sa-
zinoties ar citām slimnīcām, noskaid-
rojām, ka arī viņiem bijušas līdzīgas 
problēmas. Kopā ar anesteziologiem 
rakstījām ziņojumu TGA, kādam jābūt 
marķējumam. Esmu gandarīta, ka šo-
gad jaunais marķējums ir ieviests.

OZ: Kā notiek farmaceitu tālākiz-

glītība? Vai aptieku farmaceiti nodar-
bojas ar zinātnisku pētniecību?

LG: Ja farmaceits grib veidot kar-
jeru un saņemt lielāku atalgojumu, jā-
izpilda daži kritēriji, piemēram, darbs 
specializētā klīnikā, multidisciplinārā 
komandā, projektu īstenošanā un jā-
publicē pētījumi. To nosaka kvalifi-
kācijas pakāpes gan slimnīcās, gan 
vispārēja tipa aptiekās. Esmu laimīga, 
ka man izdodas publicēt pētījumus, jo 
bijuši labi līdzstrādnieki un padomde-
vēji. Pavisam man ir vairāk nekā 40 
publikācijas.

Kvalifikācijai ir trīs pakāpes – 
transitional, consolidation, advan-
ced. Pēc diploma iegūšanas un gadu 
ilga darba farmaceits reģistrējas. Pēc 
vairāku gadu darba viņš var kārtot 
pārbaudījumus pirmās pakāpes iegū-
šanai. Pēc 3–5 gadiem sasniedz otro, 
bet specializācija dod trešo. Tikai daļu 
dod pētījumi, kas var būt gadījuma ap-
raksts no prakses, piemēram, zāļu ie-
darbība konkrētam pacientam, salīdzi-
nāšana ar literatūras datiem. Kopā ar 
ārstiem vai pētnieku grupu var pieda-
līties jaunu zāļu pētīšanā. Darbu publi-
cē vietējā vai starptautiskā zinātniskā 
žurnālā vai referē kongresā. Kvalifikā-
cijas celšanai der arī jauno farmaceitu 
vai ārstu apmācīšana. Var specializē-
ties, piemēram, cukura diabēta slim-
nieku aprūpē, onkoloģijā, zāļu drošu-
ma jautājumos, bērnu aprūpē.

OZ: Vai farmaceitiem pētniecība 
ir ierasta lieta?

LG: Tas atkarīgs arī no vadības 
atbalsta. Mūsu direktors pētniecību 
ļoti atbalsta, viņš saka, ka pētniecība 
ir kodols mūsu profesijas attīstīšanai.

OZ: No šīs pakāpes atkarīgs arī 
atalgojums?

LG: Jā. Agrāk slimnīcu farma-
ceitiem bija zemāks atalgojums nekā 
vispārējā tipa aptiekā, bet tagad tas 
ir mainījies, izveidota laba sistēma. 
SHPA palīdzējusi uzlabot slimnīcu 
farmaceitu stāvokli.

Diemžēl finansiālu apsvērumu dēļ 
vispārēja tipa aptiekām jānodarbojas 
ar higiēnas preču un uztura bagātinā-
tāju pārdošanu, zālēm atvēlot mazāko 
aptiekas daļu. Tas kaitē arī aptiekas 
vizuālajam tēlam. Man labāk patīk ap-
tieku Eiropas modelis.

Farmaceits var strādāt ambulato-
riskā ārsta praksē, pārbaudot parakstī-
to zāļu atbilstību. Tad viņu algo ārsta 
prakse. Iespēju mūsu nozarē ir daudz.

OZ: Pastāstiet par jūsu ģimenes 
saknēm.

LG: Mans tēvs ir no Alūksnes, 

mamma – no Tukuma. Kara laikā viņi 
bēga no Latvijas caur Vāciju, tad vēl 
nebūdami pazīstami. Mamma ar sa-
viem vecākiem, kas jau bija gados, 
Sidnejā nonāca 1949. gadā. Tur satika 
manu tēvu, apprecējās, piedzimu es. 
Mammas māsa palika Vācijā, apprecē-
jās ar baltvācieti, viņu mazdēls dzīvo 
Vācijā.

Sidnejā iepazinos ar Andi, appre-
cējāmies, bet, kad vīrs dabūja profe-
sora darbu Melburnā, ar visu ģimeni 
pirms 11 gadiem pārcēlāmies uz tu-
rieni. Esam precējušies 35 gadus. Ģi-
menē ir trīs pieauguši bērni – Viktors, 
Oskars un Lelde.

OZ: Kā jūs, divi latvieši, satikāties 
Austrālijā?

LG: Tolaik pilsētās bija diezgan 
daudz latviešu, joprojām ir latviešu 
baznīcas, sestdienas skolas, katru gadu 
ir Kultūras vai Jaunatnes dienas – kā 
mazi dziesmu svētki. Cilvēki ierodas 
no dažādām pilsētām, lai satiktos. Ļoti 
daudzi mūsu vecuma latvieši precējās 
savā starpā.

Melburnas Latviešu nams ir 4 km 
no mūsu mājām. Tur tiekamies kafej-
nīcā, koncertos, svētkos, skolā vai-
rākus gadus mācīju Latvijas vēsturi. 
Joprojām dejoju tautas deju kopā Piek-
tais ritenis, dziedu latviešu jauktajā 
korī Daina, Andis –  korī Melburnas 
latviešu vīru korī Veseris. Kamēr dzī-
vojām Latvijā, vīrs dziedāja vīru korī 
Gaudeamus, es – Studenšu Prezidiju 
Konventa kori.

Latvietība saglabājas. Latvijā sa-
tiku draugus no Melburnas. Viņi ar 
ģimenēm pārcēlušies uz Latviju pavi-
sam. Dzimteni sevī jūtam.

Olita Zariņa
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums izdevumā 
„Materia Medica“ 2020. g. decembrī

Intervija – Linda Graudiņa
Turpinājums no 7. lpp.

Andis un Linda Graudiņi Latvijā.
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tu tulkošana un izdošana pasaulē – jau 
teju 40 nosaukumi tulkoti un izdoti 20 
pasaules valodās. 

2018., 2019. un 2020. gadā izdev-
niecība tika nominēta Starptautiskā 
Boloņas bērnu grāmatu tirgus balvai 

Gada labākais bērnu grāmatu izde-
vējs Eiropā, kuru piešķir, izceļot izde-
vēju augsto profesionalitāti, ar kādu tie 
iepriekšējā gadā īstenojuši inovatīvus 
un intelektuāli augstvērtīgus bērnu 
grāmatu projektus.

Izdevniecības Liels un mazs grā-
matas par vislabāko cenu iespējams 
iegādāties izdevniecības mājas lapā 

lielsmazs.lv, kā arī visos lielākajos 
grāmatu veikalos Latvijā.

Sekot izdevniecības jaunumiem 
var sociālo tīklu kontos: facebook.
com/lielsunmazs un instagram.com/
lielsunmazs

Alīse Nīgale, 
Izdevniecības „Liels un mazs“ 

direktore

„Liels un mazs“ 2020. gadā...
Turpinājums no 5. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 12. janvārī.
€1 = 1,57420 AUD
€1 = 0,89440 GBP

€1 = 1,69400 NZD
€1 = 1,21610 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
JA SITUĀCIJA AR COVID-19 
NORMALIZĒSIS un SARĪKOJU-
MI BŪS ATĻAUTI, TAD PROG-
RAMMA BŪS SEKOJOŠA:
Ceturtdien, 14. janv.,  plkst.10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 14. janv., plkst. 10.30 
ALB namā skatīsimies dokumentālo 
filmu – Talanta formula. Dzimuši Rīgā. 
Pēc kino ēdīsim siltas pusdienas. Mak-
sa LAIMA klientiem $5. Pārējiem $7.
Ceturtdien, 21. janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.
Ceturtdien, 28. janv., plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble un ēdī-
sim siltas pusdienas. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā. Mēneša maksa $5.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 30. janv., plkst. 10.30 Dau-
gavas skolas 8.klases izlaiduma akts.
Sestdien, 30. janv., plkst. 12.00 Dau-
gavas skolas gada atsākšana.

Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 17. janv., plkst. 10.30. diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sidnejas Latviešu teātris piedāvā 
SLT izrādi Makss un Morics SLB 
mājas lapā tīmeklī: http://slb.org.au/
SLB_new/Pages_supplementary/SLT_
MakssMorics_LV.htm

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, 
visi dievkalpojumi atcelti. Ar Dieva 
palīgu dievkalpojumi atsāksies 31.janv.
Svētrunas var noskatīties YouTube gan 
latviešu, gan angļu valodā. Saites var 
atrast draudzes mājas lapa tīmeklī: 
http://www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Svētdienas dievkalpojumi notiks sa-
skanīgi ar sabiedriskajām regulām. 
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē notiek kat-
ra mēneša pirmā un trešā ceturtdienā 
plkst. 15.00. Zoom saite tiek izsūtīta 
atsevišķi pirms katras tikšanā.

Latvijā
Ārkārtējā situācija Latvijā pagari-
nāta līdz 7. februārim ar vēl stingrā-
kiem ierobežojumiem.
Nestrādās bibliotēkas, izstāžu vietas 
un citas kultūrvietas, kā arī nedrīk-
stēs organizēt gadatirgus.
Apmeklētājiem būs slēgtas muzeju 
iekštelpas, bet turpinās darboties 
muzeju brīvdabas teritorijas ar no-
teiktiem ierobežojumiem.

https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/
rikojums-par-arkartejas-situacijas-
izsludinasanu ■

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. janvāris
Roberts, Roberta, Raitis, Raits
1901. mācītājs Hugo Maksimilians 
Grīvāns.
1926. mākslinieks (gleznotājs) Benja-
miņš Ancāns.
1956. literatūras vēsturniece, muzeju 
darbiniece Andra Konste.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Andra Rone.

15. janvārī
Fēlikss, Felicita
1881. folklorists, lit. Pēteris Birkerts.
1891. folkloriste Anna Bērzkalne.
1896. militārs darbinieks (ģenerālis; 
Jātnieku pulka komandieris /Daugav-
pils, 1931-1939/), sabiedrisks darbi-
nieks (Daugavpils Latviešu biedrības 
valdes loceklis; Daugavpils luterāņu 
draudzes loceklis). Latvijas brīvības 
cīņu dalībnieks, LKOK Hermanis 
Buks (miris koncentrācijas nometnē 
Sibīrijā 1958.g.)
1896. militārs darbinieks, Latvijas brī-
vības cīņu dalībnieks, LKOK Pēteris 
Penčuks.
1951. Sidnejas Latviešu teātra aktieris 

un režisors Egils Ķipste.
1976. vijolniece Sanita Zariņa.
1981. Latvijas hokejists Krišjānis Rēd-
lihs.

16. janvāris
Lidija, Lida
1861. rakstnieks Doku Atis.
1986. latviešu dziedātāja Aija Andreje-
va (Aisha).

17. janvāris
Tenis, Dravis
1896. mediķis Pauls Stradiņš.
1906. grupa Rīgas kaujinieku iebrūk 
policijas pārvaldē un atbrīvo sešus 
arestētos kaujiniekus.
1923. dzejniece, publiciste Elga Ro-
dze-Ķīsele (pseid. Elga Leja).
1926. viens no latviešu dokumentālā 
kino klasiķiem, kinodokumentālists 
Hercs Franks.

18. janvāris
Antons, Antis, Antonijs
1943. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Andris Atvars.
1956. Rīgas ebreju kopienas izpilddi-

rektore Gita Umanovska.
1996. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Laila Grosa.

19. janvārī
Andulis, Alnis
1876. (j.s., pēc v.s. 6. janvārī) Latvijas 
pareizticīgās baznīcas arhibīskaps Jā-
nis Pommers.
1952. aktrise, režisore, dramaturģe 
Māra Rozīte.
1988. uzņēmējs Krišjānis Putniņš.

20. janvārī
Oļģerts, Aļģirds, Aļģis, Orests
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 
diena
1891. militārs darbinieks, Rēzeknes 
kara apriņķa priekšnieks, 17. Rēzek-
nes aizsargu pulka komandieris (1921-
1923), Latvijas brīvības cīņu dalīb-
nieks, LKOK Alfreds Prauliņš.
1956. politiķis, LR izglītības un zināt-
nes ministrs (1995.g. 9.jūn. – 1995.g. 
21.dec., 1998.g. 4.maijs – 1999.g. 
16.jūl.) Jānis Gaigals.
1983. mūziķe, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Ance Deksne.  ■


